
Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá posouzením účinností jednotlivých technologických stupňů úpravy 

na úpravně vody U svaté Trojice (Kutná Hora, vodní nádrž Vrchlice). Úpravna používá technologii 

destabilizace nečistot síranem hlinitým, následnou tvorbu suspenze na děrovaných stěnách a 

dvoustupňovou separaci suspenze sedimentací a filtrací. V obdobích zvýšených koncentrací manganu 

v surové vodě je dávkován manganistan draselný a vápenná voda za účelem odstranění Mn. Byla 

analyzována kvalita surové vody. Pomocí sklenicových optimalizačních zkoušek byly stanoveny 

parametry pro optimální destabilizaci suspenze (reakční pH, dávka destabilizačního činidla). Pomocí 

testů agregace byl zhodnocen charakter vytvořené suspenze. Byla analyzována délka filtračních cyklů. 

Měření probíhala v období září 2012 až únor 2013. Průměrné pH surové vody v tomto období 

bylo 7,3, průměrná hodnota KNK4,5 byla rovna 1,64 mmol/l. Průměrná hodnota DOC v surové vodě 

v období září – říjen 2012 byla 6,7 mg/l, v období listopad 2012 – únor 2013byla 7,6 mg/l. 

Koncentrace hliníku byly v celém období pod mezí stanovitelnosti (< 0.02 mg/l). Na základě 

sklenicových optimalizačních zkoušek bylo stanoveno optimální reakční pH = 6,3 a optimální dávka 

destabilizačního činidla 50 mg/l. Dávka destabilizačního činidla v provozu byla 50, popř.60 mg/l 

v závislosti na kvalitě surové vody. Reakční pH v provozu dosahovalo průměrně hodnoty 6,7. Reakční 

pH pro odstraňování manganu bylo 7,2. Průměrné hodnoty DOC v upravené vodě byly 4,4 mg/l, 

účinnost odstranění DOC byla 41%. Průměrné hodnoty Al v upravené vodě byly 0,04 mg/l, účinnost 

odstranění DOC byla 99%. Nevhodným způsobem homogenizace destabilizačního činidla dochází 

k výraznému provzdušnění suspenze a agregáty tak vytváří na hladině silnou vrstvu a nesedimentují. 

Suspenze se hromadí na hladině mezi děrovanými stěnami a je odstraněna personálem úpravny ještě 

před vstupem do sedimentační nádrže, která tak pozbývá funkce. Kvůli provzdušnění a omezené 

sedimentaci částic bylo ztíženo využití testů agregace, zhodnocení účinnosti děrovaných stěn a 

sedimentační nádrže. Analýza filtračních cyklů prokázala, že filtry jsou schopny pracovat s minimální 

délkou cyklu zhruba 48 hodin, nedochází přitom k průniku hliníku do filtrátu. Přesto se na úpravně 

používá fixní délka filtračních cyklů 24 hodin. 

Uvedená zjištění vedou k návrhům následujících opatření, která by měla mít za následek jak vyšší 

kvalitu pitné vody, tak pravděpodobně nižší náklady na její výrobu: snížení reakčního pH; zvýšení pH 

pro odstraňování Mn; zajištění lepšího způsobu homogenizace a agregace pro tvorbu suspenze 

vhodné k sedimentaci; prodloužení filtračních cyklů. 

 


