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19. LISTOPAD
SVĚTOVÝ DEN TOALET
V září 2000 si OSN na svém výročním zasedání stanovila osm základních cílů v boji proti chudobě, hladu, nemocem, negramotnosti, zhoršování životního prostředí a násilí proti ženám (tzv.
Millenium Development Goals). Jedním z cílů je i zajištění udržitelné sanitace, poněvadž
v současnosti zhruba 40 % veškerého obyvatelstva planety (2.6 miliardy) nemá přístup
k postačující sanitaci a toaletám a každý rok zemře na následky průjmových onemocnění zhruba
dva milióny lidí.
V roce 2001 byla založena Jae-Duck Simem i Světová organizace toalet, která v současnosti
čítá 102 členů ze 44 zemí. Organizace má každý rok summit, jenž se v roce 2008 v bývalé portugalské kolonii Macao. Hlavním cílem organizace je spolupracovat sdílet a vyměňovat si navzájem informace za účelem zlepšení sanitace po celém světě. Jae-Duck Sim stanovil na 19.
listopadu i Světový den toalet a postavil na její počest i budovu Haaewojae v tématickém tvaru
v jihokorejském Suwonu.
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Zakladatel Světové organizace toalet Jae-Duck Sim se cítil být po dosažení věku čtyřiceti let
finančně nezávislý a rozhodl se proto zbytek života zasvětit charitě a dobročinnosti. V roce
1998 založil doma Singapurskou asociaci toalet (Restroom Association of Singapore), aby se
snažil prolomit tabu týkající se záchodů a sanitace. V roce 2005 založil první universitu
v Singapuru (World Toilet College), zabývající se návrhem záchodů, jejich údržbou a čistotou
a sanitačními technologiemi. Studium probíhá především na praktické bázi a lze si vybrat
z pestré škály studijních programů, např.:
- regionální problematika toalet
- udržitelná sanitace
- návrh toalet
- výchova k sanitačním a hygienickým návykům
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Současný svět nabízí množství kontrastů. Poblíž vídeňské opery si můžete odskočit za zvuku klasické hudby nebo v čínském Pekingu při poslechu budovatelských songů oslavujících Mao Ce Tunga. V Japonsku se používají např. high-tech záchody s bezdrátovou komunikací mající na obsluhu
ca. 40 různých tlačítek, umožňujících mj. i vyhřívání prkénka nebo masáž Vašeho pozadí. Ve vývoji jsou toalety, kdy na základě analýzy Vaší moči je vypracována lékařská zpráva s koncentrací
cukrů a tuků a změří se Vám zároveň tlak a tep. Dále se vyvíjejí mluvící toalety, které Vás vřele
uvítají a popřejí Vám hezkého dne. Technologií budoucnosti je i zasílání analýzy Vašich fekálií a
moči ošetřujícímu doktorovi nebo toalety ovládané hlasem. Z programu EU SWITCH byl např.
financován několikaletý výzkum zabývající se hlučností toalet a zvuků na nich, porovnávající jak
jednotlivé typy, tak i druhy. Vavřín prvenství z vysoce sofistikovaného výzkumu si odnesla vakuo-

Z programu EU
SWITCH byl
např.
financován
několikaletý
výzkum
zabývající se
hlučností
toalet........

vá toaleta z městečka Sneek v Holandsku, kde bylo naměřena
hlučnost 104 dB.
Nicméně i v civilizované Evropě, zejména na jejím jihu najdeme
např. turecké typy záchodů, na nichž je provedení potřeby pouze
pro silné žaludky. V zemích jihovýchodní Asie je nejoblíbenějším
vykonáváním lidské potřeby na tzv. nebeských toaletách, kdy
vykonáváte potřebu přímo do řeky. Z hygienického hlediska je
pak pozoruhodné, že se o sto metrů po proudu se ve stejné době
koupete, o sto metrů dále v ní myjete nádobí a o sto metrů dále ji
nabíráte jako pitnou. V afrických zemích je i v 21. století oblíbená
defekace ve chvíli, kdy to na Vás prostě přijde, tudíž třeba uprostřed ulice nebo zdroje vody. Samozřejmě se pak kontaminací
zdrojů vody velice snadno šíří průjmy, dengue, malárie a jiné infekční nemoci.
19. listopad by neměl být pouze mezinárodním dnem toalet, kdy si připomínáme potřeby staré jak
lidstvo samo a zařízení, které k nim slouží, ale i dnem, který bude nepřímo ukazovat na potřebu
rozvoje udržitelné sanitace po celém světě.
Použitá literatura:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flush_toilet
http://en.wikipedia.org/wiki/Toilets_in_Japan
http://lemonrevolution.com/
http://www.worldtoilet.org/
Telkamp P., Mels A., van den Bulk J., Koetse E. a Braadbart O.: User acceptance of vakuum toilets
and grey water systems in the Netherlands, Norway and Germany, Sanitation Challenge, Wageningen, The Netherlands, 2008.
Bodík I., Ridderstolpe P.: Udržitelná sanitace v zemích střední a východní Evropy – vstříc potřebám malých a středních sídel, Global Water Partnership Central and Eastern Europe, 2007.

Marek Holba
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Desar
Uplatnění principů z průmyslu
Narozdíl od komunální sféry, probíhá v průmyslu proces čištění odpadních vod smysluplněji. Základem postupů v průmyslu je totiž vyhnutí se ředění, separování a prosazovat individuální čištění odpadní vody různých parametrů a to obvykle těch, které nelze zpracovávat v městských čistírnách. V současnosti se vědci
z celého světa k této myšlence vrací a s vývojem konstrukčních možností se snaží hledat obdobné sanitační
řešení, přičemž se vychází z charakteristiky složení odpadních vod z domácností. Z této charakteristiky vyplývá hned několik využitelných závislostí, z nichž nejmarkantnější je to u moči, které je co do množství
minimum, obsahuje převážnou část nutrientů.
Tab. 1.: Charakteristika složení odpadní vody z domácností

Roční produkce
Šedá a černá
Kg/O/rok*

Šedé vody
2200 l/O/rok

Moč – žluté
vody
500 l/O/rok

Černé vody
Voda 1770 l/O/rok
(kg/O/rok)

Fekálie a odpady
50 l/O/rok

N

3,2

8%

85%

2,93 ***

7%

P

0,48

40%

35%

0,29***

25%

K

0,33

26%

57%

0,24***

17%

44%

11%

15,3***

45%

CHSK
Desar

Je název, který se již vžil pro celý systém opatření pro decentralizované odvádění a znovuvyužití odpadních
vod. Tato metoda používá škálu řešení a to od systémů blízkých přírodním podmínkám, jako jsou biologické
rybníky, různé vertikální a horizontální filtrace a vegetační způsoby čištění, přes „miniverze“ technologií
používaných ve velkých čistírnách, až po speciální technologie jako MBR. Základem je však rozdělení vod
podle původu.
Řešení ve stylu DESAR
Řešení ve stylu DESAR lze dále rozdělit na ty, které
využívají přírodních způsobů a na ty, které jsou více
sofistikované např. s využitím MBR.
Klasické použití s využitím přírodních způsobů
Systém, kdy u rodinného domu jsou toalety oddělující
moč, která se sbírá v zásobníku a zbytek exkrementů,
který se pak biologicky čistí (např. v septiku
s vegetačním dočištěním) a takto předčištěné vody se
společně zasakují s šedými vodami je již běžným řešením. Jak se však osvědčuje tento systém, pokud je použit
pro celou lokalitu je možno si představit z projektu uskutečněného v Lübecku.

Obr.: Dělení odpadních vod na úrovni
domácností
Pokračování na straně 8
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Hnědé vody – aneb bejvávaly časy
Historie
Už dlouho si výzkumníci lámou hlavu nad tím, jak se zase po spirále dostat do doby, kdy prostě
problém hnědých vod nebyl. Kdy i v našich zeměpisných šířkách prostě husté exkrementy končily
v suchém záchodě a po delší době pak díky pobytu v jímce, řečené senkrovna anaerobně stabilizované a odvodněné na použitelno skončily zarytím v půdě. Tj. ideální recyklace živin, ke které by
jsme se chtěli a měli vrátit.
Jsou sice země, kde se ještě suché zpracování exkrementů zachovalo. Například v Jemenu jsem
viděl v jednom městečku paní jak vyrábí a suší na slunci z exkrementů brikety na topení ( viz předchůdce dnešních trendů spalování kalů po jejich předchozím solárním vysušení). Ale toto zpracování je na takové úrovni, která je pro nás bohužel již nějakým způsobem neakceptovatelná. Škoda že
vývoj dál nepokračoval třeba tímto směrem.
V „civilizovaném světě“, kde někoho napadlo přidat do procesu vodu jako transportní medium,
mezi tím vývoj urazil dlouhou cestu s nejednou slepou uličkou. Nápad transportovat exkrementy
vodou nebo dokonce pitnou vodou se neukázal úplně šťastný a víceméně jsou s ním pořád nějaké
problémy. Ve středověku byl příčinou cholery a tyfu, dnes pak například trofie vodních útvarů.
Prostě vypouštění tuhých odpadů do vody nebyl nejšťastnější směr. Ale co už naděláme.

Ve
středověku
byl příčinou
cholery
a tyfu,
dnes.....

Z čeho se hnědé hnědé vody skládají ?
Už to není také jako dřív. Vedle lehce rozložitelných organických látek patřících do přirozeného
koloběhu živin se tam nějak časem dostaly látky hůře rozložitelné nebo dokonce nerozložitelné a
co je horší, dlouhodobě nějakým způsobem aktivní – léky, hormony atd. Obvyklé jsou tam také
tenzidy a desinfekční prostředky. Prostě vzniká tak směs, která je rozporuplná.
Protiklady
Na jedné straně potřebuje k svému přirozenému rozpadu mikroorganismy a na druhé straně obsahuje látky, které těmto organismům brání fungovat nebo vůbec být. Na jedné straně do ní vodu dáváme a na druhé se ji snažíme odstranit. Na jedné straně jsou organické látky zdroj energie a naproti
tomu nejčastějším způsobem jak je zpracovat je dodávání další energie např. provzdušňováním
v aktivaci.
Jak by tedy mělo vypadat ideální zacházení s hnědými vodami
Pokud má být nějaká voda k transportu použita, tak v minimálním množství a pak zase zpět odtažena a znovu využita. No a proces zpracování by tak nebyl procesem čištění, ale procesem likvidace
(nebo lépe zpracováním) odpadů a tento odpad by se pak mohl zpracovávat spolu s kuchyňským
odpadem apod. s cílem jeho využití na hnojení, případně i jako zdroj energie.
Malé objekty
U malých odloučených objektů si takové ekologické řešení umím představit už dnes. Zvláště když
už existují i vhodné aparáty jako toalety s nízkou potřebou vody, toalety oddělující moč nebo přímo
suché záchody. V řadě alpských objektů se používají různá síta na odloučení tuhé fáze a na odvodnění kalu jsou k dispozici různá filtrační zařízení. Na sušení kalu pak třeba solární sušičky.

Obr.: Toaleta s oddělením moči
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Hnědé vody – aneb bejvávaly časy
Často uváděný příklad Lambertsmühle
Moč je odváděna odděleně, exkrementy spláchnuty minimálním množstvím vody do dvoukomorového
zásobníku – jedna komora slouží rok jako shromaždiště, ve druhé pak probíhá vyhnívání
(předkompostace). Následně pak proběhne i kompostace. Na dně je štěrková a písková vrstva a prosáklá
voda je drenáží odvedena na vegetační čistírnu a čištěna spolu s šedými vodami.
Další často použité řešení u administrativních budov a hotelů
Tzv. recyklace černých vod. Voda z toalet prochází separátorem tuhé fáze ta se odloučí, tekutá fáze je
biologicky čištěna na MBR (membránový bioreaktor), hygienicky ještě jednou zabezpečena (např. UV
zářením) a pouštěna zpět do systému splachovacích vod.

Voda
z toalet

Závěr
Budoucnost opět směřuje k řešením s co nejmenším množství
použité vody a to v duchu hned několika hesel :
•
nejlepší je nevypouštět
•
exkrementy nejsou odpad ale surovina

prochází
separátorem tuhé
fáze ......

Obr.: Příklad řešení administrativní budovy s recyklací vody na splachování toalet

Vodohospodářské úsměvy

Paní... platím 1x žluté a 1x hnědé odpadní vody......
Pokračování na straně 14
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SANI-TANK
Zajímavé sanitační řešení pohlížející komplexně na vodní ekosystém je australské zařízení SANI na
čištění odpadních vod z lodí. Reaktor využívá mořskou vodu na výrobu účinného a nezávadného dezinfekčního činidla, které následně využívá na odstranění zápachu a dezinfekci odpadních vod.

Po použití
toalety jsou
macerované
splašky
čerpány ......

Obr.1: Pohled na zařízení
Princip funkce:
Po použití toalety jsou macerované splašky čerpány do SANI reaktoru. Jako splachovací voda je používána mořská, tudíž tomu musí být i uzpůsobeny použité materiály na její transport. Ve stejnou dobu,
kdy jsou splašky odčerpány, je načerpán malý objem mořské vody do elektrolytické cely, která nahradí současně odčerpanou kyselinu chlornou. Mořská voda se načerpá do elektrolytické cely vybavené
keramickými/titanovými elektrodami, jejichž pomocí se elektrolýzou získává kyselina chlorná. Kyselina je poté čerpána do reaktoru, kde reaguje se splašky, oxiduje znečištění a dezinfikuje odpadní vodu.
Pokud je zařízení zhruba z 80 % plné, světelná a zvuková signalizace ohlásí obsluze, že je nádrž třeba
vyprázdnit.
Druhy zařízení:
Existují dva typy zařízení, jedno pro umístění nad hladinou a druhé pod ní. Reaktor je vybaven dvěma
čerpadly – jedno macerační čerpá splašky do reaktoru a druhé tlakové čistící odčerpává vyčištěnou
vodu.
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Základní typ zařízení garantuje provést účinnou dezinfekci (tudíž měřeným faktorem je pouze koncentrace
celkových koliformů ve 100 ml), tj. dle místní legislativy vyčistit odpadní vodu dle stupně C. Dle prováděných testů bylo zařízení schopno zlikvidovat zhruba 99.8 % celkových koliformů. Vyšší vývojové řady
umožňují vedle dezinfekce i snížit množství nerozpuštěných látek na požadovanou hodnotu (stupeň B)
anebo vedle dvou výše uvedených parametrů i BSK5 (stupeň A). Stupeň A se používá především na větších
lodích a SANI jednotka je proto zpravidla vybavena ještě nějakým aerobním reaktorem nebo filtrační jednotkou.
Elektrické spotřebiče a elektrodová jednotka jsou napájeny z baterie o napětí 12 V, kdy energie je získávána pomocí solárních panelů. Existují přirozeně i zařízení, které mohou být napájeny 24 nebo 240 V.
Nádrže jsou vyrobeny z polyethylenu o tloušťce zhruba 8 mm. Nádrž, kde probíhá elektrolýza má objem
10 L, z čehož užitný objem na vzniklý zásobní roztok kyseliny chlorné je 7.5 L. Množství vygenerované
kyseliny chlorné je ca. 2.6 g/h a procento aktivního chlóru v ní kolísá zpravidla mezi 0.3 – 0.5 %. Spotřeba
energie při náběhovém režimu při uvádění do provozu (cca. 15 hodin) je 0.24 kWh, při běžném provozu je
to okolo 25 W. Následující tabulka shrnuje základní parametry zařízení:
Typ

Délka [mm]

60

720

Šířka [mm]

Výška [mm]

550 *

Provozní
objem [L]

-

Váha [kg]

EO

60

70

2–4

85

1500

450

400

85

100

4–6

115

720

850

400

115

130

6–8

125

1500

550

400

125

140

6–8

* - Nádrž je kruhová, tudíž se jedná o průměr
Marek Holba

Vodohospodářské úsměvy

Takhle jsem si separování odpadu nikdy nepředstavoval........
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Pokračování ze strany 3

Projekt v Lübecku

V Lübecku v Německu byl uspořádán pokusný projekt. Firma Otterwasser ho připravila pro
sídliště se 400 EO. Na obrázcích je vidět jak bylo zacházeno s jednotlivými typy vod.

„Černá voda“ je
sbírána do
vakuového
záchodu,
kanalizace
Popis systému
„Černá voda“ je sbírána do vakuového záchodu, kanalizace má průměr 40 až 65 mm. „Černá
voda“ je mixována s bioodpadem, sterilizována a oddělena do mezofilní anaerobní vyhnívací
nádrže. Konečné hnojivo má vyvážený nutriční obsah a nízkou kontaminaci.
„Šedá voda“ je odObr.: Zobrazení systému v Lübecku
váděna do
mokřadu,
plněného hrubým pískem, s přítokem v intervalech.. Šedá voda je předčištěna v septiku, který
tvoří primární sedimentaci. Pokud je málo prostoru, může být „šedá voda“ efektivně čištěna s
využitím membránových procesů. Dešťová voda je infiltrovaná místně, což už se stalo
v Německu běžnou praxí, a to jak pro městské, tak i pro venkovské plochy. Další prostředky
mohou být ušetřeny v případě, kdy je země dostatečně propustná a umožňuje infiltraci a využití mokřiny.
Membránové separační procesy
Jedním z nejvíce používaných systémů pro recyklaci odpadní vody jsou MBR (membránové
biologické reaktory). Jedná se vlastně o klasické čištění aktivačními procesy avšak vylepšené
tím, že separace kalu se děje pomocí membrán. Membránové separační procesy využívají vlastnosti membrán na selektivní separaci tekutiny a jejích složek. Hlavní výhodou membránových
procesů jsou dosahované nízké odtokové koncentrace. Při tom ani po stránce ekonomické již

membránové procesy nepředstavují nepřekonatelnou překážku, cena samotné technologie je asi jen o 50% vyšší, avšak dochází ke značné úspoře místa (stavebních nákladů)
a také použitelnost vody je na úplně jiné úrovni.
CHSK BSK5 NL
NH4-N
Parametr [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ]
< 30
<5
<1
<1

Pc*
Zákal
[mg/l ] NTU
< 0,3 < 0,4

celk. kolif. bakterie
cfu/100 ml
< 250

Tab.: Typické parametry vyčištěné vody z ČOV s MBR
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Ověřovací zkoušky membránové technologie a jednotlivých technologických zařízení prováděla
v ČR firma Asio a probíhaly ve spolupráci se STU v Bratislavě a VŠCHT v Praze, kde jsou nainstalovány jednotky, umožňující zkoušet jak klasickou mikrofiltraci umístěnou v aktivaci, tak i simulovat procesy s předřazenou denitrifikací.
a) VŠCHT Praha
b) STU Bratislava

Čištění odpadních vod v malých obcích

Obr. : Výsledky – zkušební zařízení
Výsledky měření dokazují, že tyto technologie jsou již běžně použitelné v praxi a také se v praxi
používají. V současnosti již existuje dostatek vědomostí potřebných k tomu, aby mohl být proveden
v případě potřeby i individuální návrh ČOV s membránami podle místních požadavků a podmínek.
Závěr
Decentralizované čištění se stává alternativou centralizovanému čistění, které v mnohých případech
není optimální variantou nejen z ekonomického ale i ekologického pohledu. Toto decentralizované
zacházení a nakládaní s odpadní vodou umožňuje i změnu přístupu. A to nakládat s odpadní vodou
jako s cennou surovinou, kterou je možno optimálně využít a zpracovat v místě vzniku. Výzvou je,
uvést DESAR i do oblasti měst, i když v řadě měst jako Tokio apod. je již tento systém běžně používán pro velké administrativní budovy a hotely.

Karel Plotěný

www.asio.cz

Údajně je to nejlepší specialista na hledání hnědých vod.....
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Vesmírná toaleta
Čištění odpadních
vod v malých obcích
Již od dávné minulosti bylo tou nejdůležitější věcí pro každého člověka uspokojit své základní potřeby.
Za jednu z nich můžeme považovat i vyměšování lidských exkrementů.
Již při samotném vzniku vesmírného kosmického
programu se vědci zabývali myšlenkou dálkových
kosmických letů a s ní i vzniklý problém zpracování, využití a likvidaci výkalů. Je pochopitelné, že při
pobytu ve vesmíru musí kosmonauti vykonávat své
potřeby a k tomu jim slouží vesmírná toaleta. Tento
název zní možná zajímavě, ale ve své podstatě tato
toaleta na první pohled připomíná toaletu pozemskou. K pohodlnému posedu na toaletě přispívá
sedátko, které je oproti pozemskému profilované
tak, aby zadní část těla na ně dobře přisedla. Do
mísy se při velké potřebě vkládá polopropustný
pytlík, který se rozevře a přitiskne ke stěnám. Výkaly proud vzduchu strhává do rozevřeného pytlíku
Obr.: Jedna z prvních vesmírných toalet používa- a pouze plyny a menší množství kapalin proniknou
ná v 70. letech minulého století
do odpadu. Další nezbytnou součástí toalety jsou
v kosmických lodích Sojuz
držáky nohou, které zabrání volnému pohybu kosmonauta ve stavu beztíže při vykonávání potřeby.
Po „pohodlném“ usazení na toaletě si každý kosmonaut připevní k močové hadičce toalety svoji osobní
nálevku sloužící k močení a může začít vykonávat
potřebu.

Po takto vykonané potřebě jsou výkaly za pomocí
vzduchových pump nasáty do dalších částí zařízení
toalety, kde dojde k odloučení (rotační separaci)
jednotlivých látek. Z takto získané „samotné“ moči
se následně pomocí destilace extrahuje čistá voda,
která se dá pít (samotní kosmonauti však mají
k takovéto vodě odpor a proto se tato voda rozloží
na kyslík a vodík; kyslík se používá k dýchání
v kosmické stanici a vodík se vypouští do vesmíru – Obr.: Starší typ kosmické toalety v modulu
dle www.space.com).
Zvězda foto: ČTK/AP
Vyprodukovaný tuhý odpad se skladuje ve speciálních vzduchotěsných kontejnerech, které odváží zásobovací lodě a při cestě
k Zemi se nechají shořet v atmosféře.
Kosmické WC váží přibližně 16kg a je 20cm široké a 50cm
vysoké. Celková denní spotřeba vody na jednoho člena posádky kosmické stanice ISS činí cca 20l (z toho cca 7l činí na
pití a přípravu jídla).
Cena takové toalety se pohybuje kolem 19 miliónů dolarů
a tato toaleta je ruské výroby.

Obr.: Nový typ kosmické toalety

Je důležité podotknout, že veškerý dlouhodobý pobyt ve
vesmíru závisí také na bezporuchovém fungování toalety, bez

Po špatné
zkušenosti
s biofiltry
dostala
zelenou nová
technologie
na čištění
zápachu…
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které by tento pobyt byl velice omezen. Jako příklad může posloužit porucha záchodu z května letošního roku, kdy došlo k poruše motorku zajišťujícího sání moči a porucha aparátu zajišťujícího
separaci tuhých a tekutých látek. V té době byl ohrožen cíl mise, protože kosmonauti byli nuceni
používat toaletu v návratovém modulu a vakuový sběrný systém, který má omezenou kapacitu. Naštěstí byl během krátké doby vyslán raketoplán s náhradními díly a dalším vybavením (naložení
malých náhradních dílů do raketoplánu však zamotalo hlavu nejednomu inženýrovi, protože váha
raketoplánu a umístění nákladu se musí přesně vypočítat). Tyto poruchy však nebyly jediné.
Na závěr by možná stálo za úvahu začít se zajímat o
zpracování tuhého kalu a jeho přeměnu na kvalitní humus a poté se v něm pokusit vypěstovat nějaké plodiny.
To vše samozřejmě ve stavu beztíže (ale to je ještě hudba
budoucnosti).
Kosmická perlička na závěr: když NASA poslala první
kosmonauty do vesmíru, zjistila, že psací pera bez gravitace nefungují. Vyřešením tohoto problému byla pověřena konzultantská společnost, která po několika letech
vývoje a proinvestovaných stovkách miliónů dolarů vynalezla pera, která jsou schopna psát při teplotě mezi Obr.: Nový typ kosmické toalety
0 a 300 stupňů v jakékoli pozici. Rusové používají obyčejnou tužky.

....stálo za
úvahu začít se
zajímat

Jiří Palbuchta
o zpracování
V LONDÝNĚ VYDRAŽÍ ZÁCHOD Z VESMÍRNÉ LODI SOJUZ: http://kosmos-news.kosmo.cz/kosmos88.htm

tuhého kalu

PROBLÉMY S VODOU NA NA OBĚŽNÉ DRÁZE: http://www.astro.cz/clanek/858

a jeho přeměnu

NASA UTRATÍ 400 MILIONŮ KORUN. KOUPÍ ZÁCHOD: http://technet.idnes.cz

na kvalitní

NEJDRAŽŠÍ
TOALETA
VE
VESMÍRU:
ln_zabava.asp?c=A081015_091001_ln_zabava_ter

humus ...

http://www.lidovky.cz/nejdrazsi-toaleta-ve-vesmiru-dj3-/

DÍL K VESMÍRNÉMU ZÁCHODU MÍŘÍ Z RUSKA NA FLORIDU: http://www.novinky.cz/clanek/141238-dil-k
-vesmirnemu-zachodu-miri-z-ruska-na-floridu.html
KOSMICKÁ TOALETA: http://jimih.blogy.novinky.cz/0806/kosmicka-toaleta
JAK SE ŽIJE NA VESMÍRNÉ STANICI ISS. OBYČEJNÝ DEN 350 KILOMETRŮ NAD ZEMÍ: http://
technet.idnes.cz/jak-se-zije-na-vesmirne-stanici-iss-obycejny-den-350-kilometru-nad-zemi-1j0-/
tec_vesmir.asp?c=A080922_155116_tec_vesmir_mbo
KOSMICKÁ STAVEBNICE MIR. EXKLUZIVNÍ SERIÁL O DOBÝVÁNÍ VESMÍRU: http://technet.idnes.cz/
kosmicka-stavebnice-mir-exkluzivni-serial-o-dobyvani-vesmiru-p6o-/tec_vesmir.asp?
c=A071211_204906_tec_vesmir_vse

www.asio.cz
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ČIŠTĚNÍ ŽLUTÝCH VOD
„Tento článek vznikl v rámci projektu Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních, který byl realizován za finanční podpory z prostředků stát.
rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu“.

Odpadní
vodu však

V dnešní době, kdy se začínáme potýkat s problémem čištění odpadních vod, nám tyto vody nejvíce
zatěžuje moč (žlutá voda). Odpadní vodu však můžeme dále rozdělit na vody hnědé a šedé, ale těmi se
dále nebudeme zabývat a budeme se věnovat čištění žlutých vod.
Moč tvoří asi 1 % celkového objemu komunálních odpadních vod produkovaných na hlavu jednoho
obyvatele. Dospělý člověk vyloučí asi 500 l moči za rok. Lidská moč je vodným roztokem NaCl a
močoviny, jako jejích hlavních složek a dále jsou v nízkých koncentracích obsaženy: K, Ca, S (SO42-),
P (PO43-) a další uvedené v tabulkách níže. Moč je však zároveň i jedním z nejbohatších zdrojů základních biogenních prvků z produkovaných komunálních odpadních vod viz. Tabulky níže.
Tabulka produkce a obsahu látek, Otterpohl

můžeme dále

PRODUKCE
[kg/osoba.rok]

rozdělit na
vody
hnědé ...

ŠEDÉ VODY [litr/
osoba.rok]

MOČ
[litr/osoba.rok]

FEKÁLIE
[litr/osoba.rok]

25.000–100.000

~ 500

~ 50

N

~ 4- 5

~ 3%

~ 87%

~ 10%

P

~ 0,75

~ 10%

~ 50%

~ 40%

K

~ 1,8

~ 34%

~ 54%

~ 12%

CHSK

~ 30

~ 41%

~ 12%

~ 47%

Tabulka průměrného složení moči při produkci 1,5l na 1 obyvatele za den, Pitter
Složka

Produkce (g*d-¹)

Koncentrace (mg*l-¹)

Sodík

5,0

3300

Draslík

2,2

1465

Vápník

0,2

133

Fosfor

1,2

800

Síra

2,7

1800

Chloridy

9,0

6000

Hydrogenuhličitany

0,1

67

Amoniakální dusík

0,58

387

Močovina

30

20000

Močová kyselina

0,75

500

Hippurová kyselina

0,70

470

Kreatinin

1,5

1000

aminokyseliny

1,0

670

ROČNÍK

7,

Č.44

STRÁNKA

13

Tabulka: Množství nutrientů vylučovaných v moči

V posledních letech se hledají nové přístupy v čištění odpadních vod a hlavně znovu využívání a recyklace
nejen použité vody, ale i cenných surovin v odpadních vodách obsažených. Proto stojí zato se věnovat čištění vod žlutých.
Smyslem čištění žlutých vod může být:
odlehčení nátokových parametrů na vstupu ČOV (díky tomuto odlehčení je možné uvažovat s jinou
konstrukcí ČOV),
• znovuzískání surovin obsažených v moči (suroviny obsažené v moči je vhodné vrátit zpět do koloběhu
jako např. hnojivo i z důvodu toho, že zásoby fosforu se odhadují cca na 70-100let a v průběhu roku 2008
došlo k jeho dvojnásobnému zdražení),
• minimalizace množství N a P (při minimalizaci N a P na výstupu dostaneme takovou vodu, která by
byla bezproblémová třeba při problému se sinicemi),
znovuvyužití a minimalizace vody (za použití tzv. oddělovacích toalet lze dosáhnout více jak 10-ti násobku
úspory vody použité při spláchování, touto problematikou se zabývá DESAR).

Eutrofizace

Přehled metod a procesů využívaných ve zpracování moči
Tyto metody a procesy lze rozdělit podle hlavního účelu do sedmi skupin. Konečná technologie zpracování
moči bude kombinací těchto procesů.

vedoucích ke

•

Systém sběru a uskladnění
Snížení objemu
Získávání fosforu
Získávání dusíku
Stabilizace
Hygienizace
Biologické odstraňování mikropolutantů a nutrietů
Hygienizace
Moč zdravého člověka je v okamžiku, kdy opouští lidské tělo sterilní. Nicméně u nezdravého
člověka může obsahovat patogenní mikroorganismy a priony. Navíc dochází k fekální kontaminaci, což může mít za následek stanovení vysokého počtu organismů tzv. indikátorů fekálního znečištění. Hygienizace moči nebyla zatím podrobně zkoumána. Ale technicky vzato,

je soubor
přírodních
a uměle
vyvolaných
procesů

zvyšování …..
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existuje mnoho metod pasterizace nebo sterilizace vodných roztoků jako např. UV, zahřívání, tlak…
Uskladnění a akumulace
Během skladování moči dochází samovolně k hydrolýze močoviny a degradaci organických látek. Dochází k posunu pH do alkalické oblasti, což způsobuje v rovnováze amonné ionty – amoniak výrazný posun směrem k výskytu nedisociované formy. Amoniak
vytěkává z roztoku, dokud nebude ustálena rovnováha mezi kapalnou a plynnou fází.
Existuje ovšem i jiná alternativa. Ta spočívá v možnosti zabránit tvorbě amoniaku, tudíž potlačit hydrolýzu močoviny, popřípadě posunout rovnováhu směrem k disociované formě – NH4+.
Uskladnění nabízí možnou cestu, jak omezit zdravotní rizika. Tři základní parametry ovlivňují tento
proces: pH, teplota a doba skladování. Např. někteří vědci (Hoglund et al.) předpokládají, že při skladování moči po dobu šesti měsíců při teplotě 20°C, může být moč považována za bezpečnou při jejím
použití jako tekutého hnojiva. Dle standardů WHO se anaerobně skladovaná moč považuje za stabilní
pokud je skladována již zmíněných 6 měsíců.
Snížení objemu - zakoncentrování
Z pohledu využití moči jako průmyslového hnojiva je obsah nutrientů v ní obsažených malý.
Z tohoto důvodu a z důvodů nákladů na dopravu je vhodné zakoncentrování roztoku. K tomu mohou
být využity tyto metody: evaporizace, destilace, reverzní osmóza, zmrazování a rozmrazování, znovu
využití jako splachovací vody.
Evaporizace , destilace

Tři základní
parametry
ovlivňují
tento
proces.....

evaporizace s sebou nese dva základní problémy:
• ztráta amoniaku z roztoku
• spotřeba energie
existuje několik variant – moderních technologických postupů jak odpaření vody provést.
VPS – Vapour Compression Distillation.
TIMES – Thermoelectric Integrated Membrane Evaporation Systems.
AES – Air Evaporation Systems.
Lyofilizace – sublimace z ledu.

•
•
•

Reverzní osmóza
Probíhá zadržováním dusíku ve formě amonných iontů (NH4+). Účinnost je silně závislá na pH.
Zmrazování a rozmrazování
Při zmrazování moči je přibližně 80 % nutrientů zakoncentrováno až ve 25 % původního objemu.
Elektrochemické čištění moči pro její čištění a znovu využití jako splachovací vody
Moč lze „čistit“ za účelem potlačení tvorby nepříjemného zápachu, který vzniká uvolňováním amoniaku – konečného produktu rozkladu močoviny. Moč skladována při tomto elektrochemickém čištění
neemituje nepříjemný zápach a může být využita jako splachovací voda na toaletách.
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Stabilizace
Čerstvá moč obsahuje soli, rozpuštěné organické látky a amoniak vázaný v močovině. Její pH se pohybuje v rozmezí 5,6 – 6,8. Po mikrobiální kontaminaci je organická hmota degradována a močovina hydrolyzována.

CO( NH 2 ) 2 + 3H 2 O ←
→ 2 NH 4+ + HCO3− + OH −

.
Celková stabilizace by měla spočívat v zabránění:
1. rozkladu organických látek
2. srážecích procesů (ucpávání trubek)
3. těkání amoniaku z roztoku (negativní vlivy na kvalitu vzduchu a zápach během skladování, transportu a používáním jako tekutého hnojiva)
prevence mikrobiálního růstu
Způsoby jak stabilizace dosáhnout jsou: Acidifikace, nitrifikace (částečná, úplná) přídavek inhibitorů
ureasy.

Jednou
z možností,
jak zabránit

Acidifikace

hydrolýze
Jednou z možností, jak zabránit hydrolýze močoviny, je udržovat nízké pH. Pokud hodnota pH je velice
nízká může začít docházet k inaktivaci některých antibiotik. Acidifikace může být využita i jako předstupeň pro další technologické kroky jako např. evaporizace.
Nitrifikace
Nitrifikaci lze použít jako metodu snižování pH a tudíž i stabilizace. Část amoniakálního dusíku bude
přeměněna na dusičnany popřípadě dusitany. Bez úpravy pH se množství znitrifikovaného dusíku bude
pohybovat kolem 50 %.
Pokud ovšem bude pH upravováno na hodnotu 8 a udržována vysoká koncentrace rozpuštěného kyslíku,
může být dosaženo nitrifikace až 95 %.
Ultrafiltrace a nanofiltrace
Tyto dvě metody nebyly podrobně studovány pro stabilizaci moči, spíše jsou dostupné studie, kdy byly
využity pro odstraňování reziduí farmaceutik z moči.
Získávání fosforu
Fosfor je v moči přítomen ve formě orthofosforečnanů. Vzhledem ke složení moči se nejčastěji mluví o
srážení struvitu (MgNH4PO4 · 6H2O) - v zahraniční literatuře uváděn pod zkratkou MAP nebo AMP.
Srážení struvitu
Struvit je pevná krystalická látka, která je navíc využitelná jako hnojivo. Srážení struvitu je pro znovuzískání nutrientů z roztoku velmi výhodné, protože ve své molekule spojuje oba makronutrienty (P, N).
Hydrolyzovaná moč má ideální pH pro srážení struvitu, tudíž není potřeba pH výrazně upravovat. Ke
srážení může docházet i samovolně.
Získávání Dusíku
Adsorpce na zeolity
Zeolity jsou krystalické, hydratované aluminosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Jsou
charakterizovány jejich schopností zadržovat a ztrácet vodu a jejich schopností vyměňovat atomy kovů ve
své krystalické mřížce. Nejvíce zkoumaným v této oblasti je klinoptylolit.

močoviny
…..
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Adsorpce amoniaku na všechny testované zeolity proběhla během několika minut a dosahovala velice
dobrých výsledků: pro klinoptylolit až 70 – 80 %, okolo 50 % pro wollastonit a 50 – 60 % pro „mixed
zeolit“. Účinnosti jsou vyšší pro menší zrnitosti materiálů.
Srážení IBDU (isobutylaldehyd-diurea)
V čerstvé nehydrolyzované moči je dusík přítomen hlavně ve formě močoviny. Močovina tvoří komplex
s IBU (isobutyraldehydem) a tvoří tak spolu komerčně dostupné pomalu se uvolňující hnojivo. Za určitých podmínek může být dosaženo konverze močoviny až 75 %.
Stripování amoniaku
Skladovaná moč je stripována pod vakuem a proud plynu je podroben adsorpci ve vodě. Nejsou dostupné
informace o zbytkových koncentracích v moči po stripování. Pro stripování amoniaku lze dosáhnout
účinnosti odstranění až 95 %.
Závěr

Jednou
z možností,

Existují dva zásadní přístupy ke zpracování moči. První uvažuje o přímé aplikaci na pole jako tekutého
hnojiva. Druhý, který je o poznání komplexnější, se přiklání k možnosti znovu využití nutrientů v moči
dostupných a k recyklaci vody. Je téměř pravděpodobné, že s přibývajícími roky bude druhý způsob velice aktuální v závislosti na snižujícím se množství zásob pitné vody. Již v současné době existuje zařízení
„vesmírná toaleta“, která maximálně využívá tento druhý způsob. Konkrétně jde o recyklaci moči a par.

jak zabránit
Jiří Palbuchta

hydrolýze
močoviny
…..
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OKÉNKO DO HISTORIE SANITACE A ČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD
Sanitační pravěk
První zmínky pochází z Mezopotámie a jsou datovány na ca. 3500 – 2500 př.n.l., kdy byly některé domy
připojeny k odvodňovacímu systému, do něhož se zároveň vyhazovaly odpadky. V Babylonu existovaly
latríny, které byly propojeny perforovanými hliněnými trubkami s jímkami na kal. Nicméně převážná většina Babyloňanů vyhazovala výkaly a odpad přímo na ulici. Okolo 1700 př.n.l. byly
vybudovány čtyři oddělené kanalizační systémy na krétském Knóssosu v královském paláci krále Minose, kdy byla odpadní voda pomocí potrubí z pálené hlíny vyvedena do kamenné kanalizace a z ní do řeky Kairatos. Kanalizační systém byl navržen především na odvod dešťové vody,
ale byly do něj přiváděny i splašky. Několik z těchto systémů je funkčních dodnes.
Staří Řekové měli veřejné latríny, z nichž byl odpad odváděn do kanalizace, která sloužila i na
transport dešťových vod. Tyto vody byly shromažďovány v nádrži mimo město, odkud byla odpadní voda používána na zavlažování ovocných sadů a zemědělských plodin.
Staří Římané začali přibližně 800 př.n.l. stavět kanalizační systém známý jako Cloaca Maxima,
který odváděl vodu do řeky Tibery. Cloaca Maxima byla dokončena okolo roku 100 připojením
většiny domů k ní. Voda byla přiváděna pomocí akvaduktů, které odnášely splašky a odpadní
vody z veřejných lázní a latrín posléze do Tibery. Ulice byly pravidelně čištěny vodou
z akvaduktů a odpad splachován do kanalizace. Římané věděli, že pitná voda, pokud je znečištěna splaškovou odpadní vodou, s sebou přináší řadu nemocí a dalších problémů, a tudíž splašky
striktně od pitné vody oddělovaly.
Se zánikem Západořímské a Východořímské říše úroveň sanitace všude rapidně poklesla. Ve větších evropských městech (Londýn, Paříž) se veškerý odpad vyhazoval na ulici. Odpad se vyhazoval z oken a
chudák byl ten, kdo pod okny zrovna procházel. Deště a/nebo silný provoz napomáhaly rozkladu odpadů
a co nebylo odneseno divokými psy nebo prasaty, shromáždili metaři a používali to na polích jako hnojivo. Ve 14. století přišlo královské nařízení, které nařídilo vydláždit ulice, aby se daly lépe čistit a předcházet odpornému zápachu vznikajícímu rozpadem směsného odpadu a splašků. Král Filip VI. vytvořil
v roce 1348 první pracovní skupinu sanitačních pracovníků na čištění ulic a vydal nařízení, které požaduje, aby všichni obyvatelé udržovali čistotu před svými domy a vynášeli odpad na smetiště. V roce 1370
byly splaškové odpadní vody odváděny zakrytou kanalizací poblíž Louvru do Seiny. V roce 1539, kdy
v Evropě uhodil mor, nařídil král František I. majitelům bytů budovat kalové jímky. Tyto jímky byly
konstruovány jako děrované a nemusely proto být tak často vyprazdňovány a používaly se až do 18. století.
V Londýně existovaly kalové jímky již od roku 1189, kdy je nařídil starosta Londýna Henry Fitzalwyn.
Kal byl poté prodáván farmářům na venkově jako hnojivo. Kalové jímky se vyplachovaly do hrubě opracovaných stok, které pokud se ucpaly, tak se začala odpadní voda šířit do mělkých studní a systémů dodávajících pitnou vodu. Několik stovek tisíc Londýňanů proto zemřelo na choleru, tyfus, mor a úplavici.
Přetékající kalové jímky způsobily, že se exkrementy při ucpání stok hromadily i ve sklepeních méně
zabezpečených domů chudších obyvatel, kteří poté umírali na zadušení sirovodíkem. V roce 1596 sestrojil sir John Harrington dvě historicky první splachovací
toalety pro královnu Alžbětu I., které se ovšem staly populární a běžně používané
až někdy v 18. století.
Rozvoj sanitačních principů
V 18. a 19. století se spolu s nástupem průmyslové revoluce prudce začal zvyšovat
počet obyvatel ve městech, což vedlo k rozsáhlým epidemiím cholery a tyfu. V té
době se věřilo, že tyto nemoci jsou způsobeny z miasma (miasmas znamená řecky
znečištění), čímž se označovala produkce plynů z rozkládajícího se odpadu, který
se vyskytoval na ulicích a veřejných místech. Stoupenci tohoto hnutí se nazývaly
miazmatici, proti nímž stáli tzv. kontagionisté. Kontagionisté věřili, že nemoci a infekce vznikaly fyzickým kontaktem, ať už mezilidským nebo konzumací nakaženého jídla nebo vody. Miazmatická teorie,
jakkoliv neprokazovala původ nákazy, ovlivnila pohled a pozornost, který byl od té doby věnován sanitaci. Nejznámější z miazmatiků sir Erwin Chadwick sepsal v roce 1842 „Zprávu o sanitačních podmínkách
dělnické populace ve Velké Británii“ na základě studie londýnských slumů, pátrajíce po původu nakažlivých onemocnění. Nejzajímavějšími závěry jeho studie jsou:
•
•

potřeba zásobení všech domů nezávadnou pitnou vodou
používání splachovacích záchodů namísto starých systémů (suché a přírodní toalety)

Staří Řekové
měli veřejné
latríny,
z nichž byl
odpad …..
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vypouštění splaškové odpadní vody přímo do kanalizace a ne do kalových jímek
kanalizace bude odvádět také pevné odpady z ulic
kanalizace namísto toho aby přiváděla odpadní vodu do řek, dopraví splašky do zemědělských
oblastí mimo město, kde bude použita jako hnojivo

Ze statistického zpracování dat je zajímavé, že ve sledovaných lokalitách bylo
•
•

Jednou
z možností,
jak zabránit
hydrolýze
močoviny
…..

v Liverpoolu 33 suchých záchodů na 7905 obyvatel
v Manchesteru 2 suché záchody na 80 obyvatel
•
odpad v ulicích dosahoval průměrné výšky 15 cm

Výsledkem jeho studie bylo vydání zákona na ochranu veřejného zdraví v roce 1848,
který podpořil výstavbu kanalizace. Zvýšenou oblibou splachovacích záchodů v této
době narostlo množství splašků dopravovaných londýnskou kanalizací na dvojnásobek a z řeky Temže se postupně stala žumpa. Po další velké epidemii cholery v roce
1855 a horkém počasí v roce 1856 nastalo dvouleté období neskutečně odporného
zápachu způsobeného rozkladem splašků. Zasedání Parlamentu, jenž se nachází poblíž Temže, mohlo probíhat pouze se závěsy napuštěnými chlorovým vápnem
v každém otevřeném okně. Epidemie cholery však neřádily pouze v Londýně, ale ve
všech větších městech a čas od času způsobily masivní úbytek populace v nich.
První komplexní kanalizační systém byl navržen v roce 1848 anglickým inženýrem
Williamem Lindleyem. V roce 1853 byl systém dostaven a uveden do provozu a v roce 1859 k němu byla
připojena čtvrť St. Pauli. Lindley po úspěchu v Hamburku navrhl kanalizační systémy, sanitační projekty
a dodávky pitné vody i v dalších velkých evropských městech jako Budapešť, Varšava, Petrohrad, Basilej, atd. Jeho syn William Heerlein Lindley řídil v letech 1896 – 1909 výstavbu pražské kanalizace a čistírny odpadních vod.
Návrat k antickým časům znamenalo i aplikování splašků na zemědělskou půdu. V polovině 19. století se
v Anglii rozstřikovaly splašky po polích jako hodnotné hnojivo, zejména kvůli vysoké koncentraci fosforu. Poblíž velkých měst tak vznikaly pole zvané splaškové farmy. Od aplikace splašků na zemědělskou
půdu se začalo pomalu upouštět zejména kvůli vyšším vyžadovaným hygienickým standardům a od poslední aplikace bylo upuštěno v osmdesátých letech 20. století.
Co se týká chemického čištění splaškové odpadní vody, tak to bylo poprvé aplikováno roku 1740 v Paříži
s využitím vápna jako srážedla. Mezi léty 1850 – 1910 bylo patentováno několik stovek technologií na
čištění odpadních vod. Důvod byl jednak čištění splaškové odpadní vody, aby mohl být odtok bezpečně
vypouštěn do recipientu a druhak výroba umělých hnojiv ze splašků.
První čistírenské procesy (1870 – 1913)
V roce 1860 patentoval francouzský vědec L.H. Moura tzv. fossas Mouras, což lze považovat za předchůdce dnešního septiku. Septik si posléze nechali patentovat v roce 1895 Cameron a Cummins a ten se
stal velice rychle populární a rozšířený.
Imhoffovu nádrž navrhl v roce 1906 Karl Imhoff. Na jejím principu byla založena zhruba polovina čistíren v USA ve třicátých letech 20. století a stále se dodnes používá.
V roce 1887 navrhl anglický chemik William Dibdin moderní koncepci čištění odpadních vod, kdy konstatoval, že „bude nezbytné nejprve separovat kal a poté vnést jakýkoliv vhodný organismus, speciálně
vykultivovaný pro tyto podmínky, nechat jej zde po určitou dobu působit, během toho se nádrž nechá
intenzívně provzdušňovat a pak se vypustí vyčištěná odpadní voda do recipientu. Toto probíhá, byť
v nedokonalé formě, na splaškových farmách.“
Dibdinova koncepce je pravděpodobně první náznak o čištění odpadních vod jak jej známe v dnešní době.
Myšlenka, že zde existuje nějaký biologický materiál, který provádí čištění odpadních vod, byla v této
době revoluční, nicméně farmáři zároveň demonstrovali, že pokud splašky protečou skrze pískové nebo
štěrkové lože, tak dojde k odstranění znečištění. Tím vznikl termín „kontaktní lože“, což je předchůdce
dnešního biologického filtru. „Kontaktní lože“ byly v módě na konci 19. a na začátku 20. století a lze je
popsat jako „nádrže obsahující rozdrcený kámen, břidlici nebo jiný hrubý inertní materiál, který vytvoří
relativně velký specifický povrch pro mikrobiální růst. Lože byla plněna v diskontinuálním režimu a bakterie přichycené na loži rozkládaly organickou hmotu přítomnou ve splaškách. Pokud byl filtr prázdný,
pak byl růst mikroorganismů stimulován průtokem vzduchu štěrbinami lože“. První biologický filtr byl
instalován v roce 1893 v anglickém Manchesteru.
Královská komise pro nakládání se splašky (Royal Commission on Sewage Disposal) ve Velké Británii
vydala v roce 1912 první standard týkající se kvality vyčištěné odpadní vody odtékající do recipientu.
Tento standard byl posléze využíván i v dalších zemích a stanovuje maximální přípustnou míru znečištění
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vyčištěné odpadní vody vypouštěné do recipientu na 20 mg BSK5/L a 30 mg/L nerozpuštěných látek.
Éra aktivovaného kalu (1914 - )
Od r. 1882 byly prováděny experimenty s provzdušňováním usazených splašků, nicméně v posledních
dvou dekádách 19. století se veškerý výzkum soustředil na biologické filtry. V letech 1913 – 1914 napadlo britského chemika Gilberta Fowlera z manchesterské univerzity ve spolupráci s kolegy Ardernem a
Lockettem provzdušňovat kontinuálně kal po dobu několika týdnů a dosáhnout tím úplné nitrifikace.
Lockett nechal směs usadit, vyčištěný supernatant odtáhl a na dně nádrže nechal první aktivovaný kal.
Zatímco všichni jeho předchůdci odtáhli i aktivační směs, poté co odtáhli supernatant, tak Lockett
k usazeném kalu přidal novou dávku odpadní vody. Zjistil, že po každém provzdušňovacím cyklu mu
množství aktivovaného kalu přibylo a doba potřebná pro oxidaci organického materiálu se snížila natolik,
že byl časem schopen dosáhnout oxidace znečištění během 24 hodin. Proces a jeho pozadí bylo opublikováno a vše se začalo testovat v provozním měřítku na čistírně v Davyhulme. Testoval se jak kontinuální
provoz, tak diskontinuální (něco na způsob dnešních SBR reaktorů) a zkoušela se nejprve hrubobublinná
a později i jemnobublinná aerace. O dva roky později se uskutečnila první realizace ve Worcesteru a časem i v dalších zemích světa jako např. – USA, Dánsko, Německo, Kanada, Holandsko a Indie.
Éra čištění odpadních vod za účelem ochrany životního prostředí (1965 - )
Zvýšené nároky na čistírenské procesy vedly k požadavkům na
širší aplikaci známých technologií pro odstranění BSK5 a NL
ochranu životního prostředí a zvyšování účinnosti odstranění nutrientů
dezinfekci
a) odstranění nutrientů
Procesy odstraňování nutrientů napomáhají zabránění trofizace recipientů a vysokým koncentracím dusičnanů a sloučenin fosforu v nich. V šedesátých letech minulého století byly aktivační procesy dominantními pro čištění odpadních vod. Hlavním problémem těchto procesů ovšem bylo, že koncentrace amoniakálního dusíku (potažmo nitrifikace) nešla nijak předpovědět nebo regulovat. To trvalo až do roku 1964
kdy Downing se svými spolupracovníky definoval a popsal nitrifikaci. Co se týká denitrifikace, tak její
první aplikace se datuje do roku 1936, kdy byla použita na čistírně ve Sheffieldu, kdy byl dusičnanový
dusík použit jako zdroj kyslíku pro přetížený biologický filtr. V roce 1962 Ludzack a Ettinger v USA
navrhli použití anoxické zóny pro dosažení biologické denitrifikace v aktivačních procesech a patentovali
si tuto technologii jako AS proces.
Mechanismus biologického odstranění fosforu byl navržen v JAR Jamesem
Bernardem a jeho kolegy v roce 1974.
b) legislativa
V sedmdesátých letech minulého století začal být kladen důraz na legislativu
směřující k ochraně životního prostředí. Prvním krokem byl Zákon o vodách
(Clean Water Act) z r. 1972 v USA. V roce 1975 vstoupila v platnost Směrnice o povrchových vodách (Surface Water Directive) a v roce 1976 Směrnice o vodách ke koupání (Bathing Water Directive). O dva roky později
vstoupila v platnost Směrnice o rybích vodách (Fishing Water Directive) a
v roce 1980 Shellfish Water Directive. Čištění komunálních odpadních vod
bylo legislativně ošetřeno v roce 1991.
c) nakládání s přebytečným kalem
Zatímco dříve se nakládáním s přebytečným kalem nikdo příliš nezabýval, kal byl například vypouštěn do
moře, v současné době se při nakládání s kalem v zájmu ochrany životního prostředí legislativně přitvrdilo a bylo nutno vyvinout nové metody a technologie. Vedle aplikace kalu v zemědělství lze kal např.:
spalovat, sušit nebo peletizovat. Legislativa také ošetřuje aby kal byl hygienicky nezávadný.
d) počítačové řízení a kontrola procesů a matematické modelování
Automatizace systémů s rozvojem elektroniky a počítačů výrazně ulehčila obsluhu, řízení a kontrolu procesů na čistírnách odpadních vod. Postupem času se ukázala potřeba detailního popisu chování systémů a
procesů v nich probíhajících pro správný návrh čistíren, jejich optimalizaci, úspory investičních a provozních nákladů a proto vznikly matematické modely popisující procesy při čištění odpadních vod. První
model byl představen v roce 1986 a zahrnuje odstraňování organického a dusíkatého znečištění. O pár let
později byl představen i model popisující odstraňování fosforu.

Procesy
odstraňován
í nutrientů
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zabránění
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e) decentralizované čištění odpadních vod
V posledních dvaceti letech se stále častěji skloňuje potřeba odstraňování nutrientů i u malých bodových
zdrojů znečištění, kde není příliš ekonomické stavět klasické čistírny odpadních vod. Na řadu přicházejí
alternativní řešení zahrnující např. umělé mokřady nebo stabilizační rybníky

f) anaerobní čištění odpadních vod
Vedle tradičních aerobních technologií se používají na čištění komunálních a průmyslových odpadních
vod anaerobní technologie. Příkladem úspěšné technologie může být tzv. UASB reaktor, který byl vyvinut v sedmdesátých letech minulého století v Nizozemí. Anaerobní čištění slaví úspěch zejména u koncentrovaných odpadních vod.
g) membránové technologie
Jednou z nejrevolučnějších technologií poslední doby je tzv. membránové čištění. První membránové
reaktory byly navrženy firmou Dorr-Oliver v roce 1960 pro čištění odpadních vod na lodích. Membrány
mají širokou škálu uplatnění od reverzní osmózy až po mikrofiltraci a v současnosti nacházejí svoje místo nejen při návrhu nových čistíren, ale zejména při jejich optimalizaci nebo na místech, kde jsou kladeny vysoké nároky na vyčištěnou odpadní vodu.
Milníky historie sanitace a čištění odpadních vod

Jednou
z nejrevolučnějších
technologií

3500 – 2500 př.n.l.
1700 př.n.l.

ca. 800 př.n.l.
ca. 100
12. století
1329
1370

poslední

1596

doby je tzv.

1740
1853

membráno
-vé
čištění…..

1860
1887
1895
1906
1913
1916
1927
1936
1960
1964
1972

Odvodňovací systémy v Mezopotámii umožňující i transport odpadů
Čtyři oddělené kanalizační systémy v královském paláci krále Minose
na ostrově Knóssos na Krétě řešené pomocí potrubí z pálené hlíny
vyvedeného do kamenné kanalizace
Počátek výstavby kanalizačního systému Cloaca Maxima v Římě
Kanalizační síť v Římě propojena do domů
Nejstarší nalezený kamenný prevét na českém území na hradě Přimda
Postranní strouhy u dláždění pražských ulic odvádí odpadní vody
První krytá kanalizace v Paříži odvádí splašky do řeky Seiny poblíž
Louvru
Sir John Harrington konstruuje dva klozety pro královnu Alžbětu I. Jedná se
o dva první splachovací záchody v historii.
První zmínka o dávkování chemikálií pro čištění OV (vápno – Paříž)
První komplexní kanalizační systém navržený Williamem Lindleyem dokončen v Hamburku
Předchůdce septiku navržen ve Francii L.H. Mourasem
Dibdin představuje koncepci biologického čištění odpadních vod
Cameron a Cummins si patentují septik
První návrh Imhoffovy nádrže v Německu
První laboratorní pokusy s aktivovaným kalem – Fowler, Ardern a Lockett
První aktivační čistírny – Worcester (Anglie) a Houston (Texas)
Vynález Kessenerových kartáčů v Nizozemí
Poprvé použita denitrifikace ve Sheffieldu
První membránové reaktory Dorr-Oliver
Popis nitrifikace – Downing, Painter a Knowles
Popis biologického odstraňování fosforu – Barnard
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