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Co jsou membránové bioreaktory (MBR)? 

V principu jde o nahrazení dosazovací nádrže 
membránovým modulem.  
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Pro kom. ČOV dvě základní 
konfigurace – deskové membrány 
(FS) a dutá vlákna (HF), nejčastěji 
mikrofiltrace  

Obr. 1 Vestavěná dosaz. nádrž Obr. 2 Modul s deskovými membránami 

Obr. 3 Dosazovací nádrž 
Obr. 4 Rotující deskové membrány 

Obr. 5 Nekompletní membrána z dutých vláken Obr. 6 Komp. HF modul 



Membrány mohu být z různých materiálů (keramické, 
polymerní). V případě MBR se nejčastěji jedná o 
polymerní membrány (PVDF, PTFE, PES apod.) 
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FS jsou dvě po stranách spojené membrány, 
vyztužené pevnou deskou umístěnou mezi 
nimi. Do mezi membránového prostoru se 
filtruje permeát, NL zůstávají vně. HF 
membrána se podobá pórovitému „brčku“. 

Obr. 7 List deskové membrány Obr. 8 Mikroskopické foto povrchu membrány 

Obr. 9  Mechanismus filtrace 



Co nám MBR přináší? 
1) Provoz při vyšší koncentraci aktivovaného kalu  
2) Menší zábor půdy v porovnání s konvenční ČOV 
3) Vyšší kvalita odtoku (chem. i mikrobio. ukazatele) 
4) Zvyšování kapacity bez velkých stavebních zásahů 
5) Zanášení membrán 
6) Důležité kvalitní mechanické předčištění OV 
7) Vyšší spotřeba  el. energie (aerace modulů, zpětný 

proplach), manipulace s chemickými roztoky 
8) Technické komplikace (složitější technologie) 
9) Vyšší nároky na znalosti provozovatele 
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1) Realizace úplně nové ČOV  
 
• V místech, kde je možný jen malý zábor půdy 
• Citlivé oblasti (CHKO, horské chaty, rekreační oblasti), kde je kladen důraz 

na kvalitu odtoku 
• V případech, kdy je proměnlivé hydraulické a látkové zatížení ČOV 

DEN NIT 

DN 

? 

IR1 
IR2 

permeát 

Nejběžnější jsou tři varianty. 

Dosazovací nádrž pouze jako záloha, není nutná. 
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Obr. 10 Technologické schéma MBR 

Obr. 11 Linka MBR 2 x 200 EO 

 



2) Nahrazení dosazovací nádrže membránovými moduly  
 

• Zejména u malých ČOV s vestavěnou DN je 
instalace MBR vhodnou alternativou navýšení 
kapacity (navýšením koncentrace akt. kalu). 

• To je dáno i často předimenzovanou kapacitou 
dmychadel (systém 2 +1), která by často stačila i 
na aeraci MBR modulů. 

přítok 

vratný kal 

odtok 
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Obr. 11 Nahrazení DN membránovým modulem Obr. 12 Konvenční ČOV s vestavěnou DN 



3) Doplnění ČOV o kontejner s MBR a technologickým vybavením 

• ČOV o kapacitě   ̴ 15 000 EO 
• V rekreační oblasti kolísá 

počet připojených obyv. → v 
průběhu celého roku v 
provozu MBR, sezónní 
špička DN (i rezerva) 

• Kontejnery obsahují MBR, 
dmychadla (MBR), nádrž 
permeátu a chemické 
hospodářství 

kalové 
hospodářství 

jemné česle 

usazovací 
nádrž 

oběhová 
aktivace 

dosazovací 
nádrž 

lapák písku 
a tuků 

vyrovnávací 
nádrž 

síto 

membránová 
separace 

lapák štěrku 

provozní 
budova 

Ing. Marcel Gómez, SčVK a. s. 
8 

Obr. 13 Doplnění konvenční ČOV o kontejner s membránovou separací 



Vyšší kvalita odtoku v porovnání s konvenční ČOV o srovnatelné kapacitě 

Kvalita odtoku 

Etapa   I.   II. 

Parametr   Přítok 
[mg·l-1] 

Odtok 
[mg·l-1] 

Prům. 
účinnost 

odstranění 
[%] 

  Přítok 
[mg·l-1] 

Odtok 
[mg·l-1] 

Prům. 
účinnost 

odstranění 
[%] 

CHSKCr   250 
(100; 830) 

8 
(0; 20) 96,8   480 

(233; 1100) 
12 

(6; 33) 97,5 

N-NO3   1,43 
(0,16; 6,75) 

23,4 
(5,3; 46,7)     1,19 

(0,21; 5,60) 
10,7 

(2,0; 28,7)   

N-NH4   49 
(12,5; 87) 

1,0 
(0; 5,9) 97,9   42,4 

(26,0; 63,8) 
5,46 

(0,1; 31,1) 87,1 

P-PO4   5,63 
(1,37; 11,6) 

4,32 
(1,8; 9,3) 23,3   5,17 

(1,70; 8,98) 
2,34 

(0,16; 4,85) 54,7 

NL   133 
(58, 650) 0 100   520 

(270; 1150) 0 100 

  Oxická část Anoxická část  Oxická část Anoxická část 

O2 [mg·l-1]  3,9 (2,2; 7,2) 0,20 (0,03; 0,74)  2,2 (0,08; 5,5) 0,26 (0,03; 1,5) 

pH  7,1 (6,6; 7,5) 7,1 (6,7; 7,5)  7,0 (6,3; 7,5) 7,1 (6,8; 7,7) 

t [°C]  19,7 (16,9; 22,5)   20,0 (19,6; 21,5)  
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• ČOV s deskovými mikrofiltračními membránami (PES, 0,03 µm, 2 × 2 
× 50 m2 ), 400 EO (2 × 200 EO), rekreační zařízení 

• Konc. AK = 6 – 12 g/l 
• Qov = 0 – 34,5 m3/d, (kolísající zatížení, květen – prosinec) 

9 

Tab. I Koncentrace chem. ukazatelů v přítoku  a odtoku z MBR 
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Kvalita odtoku 
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 Ukazatel  1. sezóna  2. sezóna 
Thermotolerantní 

koliformy 0 - 20 ** 0 - 300 ** 

Escherichia coli  0 - 3 **  0 - 400 ** 
Clostridium 
perfringens 

 3 - 25 ***  10 - 200 *** 

Intestinální enterokoky  6 - 20 **  0 - 55 ** 
Kultivovatelné MO při 

22 °C 
 650 - 13·103 *  10 - 7,3·103 * 

Kultivovatelné MO při 
37 °C 

   30 - 13,3·103 * 

Tab. II Mikrobiologická analýza permeátu z MBR (* – KTJ v 1 ml; ** – KTJ v 10 ml; *** – KTJ v 500 ml) 

Thermotolerantní koliformní bakterie 1400
Escherichia coli 800

Intestinální enterokoky 600
Kultivovatelné MO při 22 °C KTJ /1 ml NT

KTJ/10 ml

odtok z konvenční ČOV

Tab. III Mikrobiologická analýza odtoku z konvenční ČOV 

Obr. 14 Escherichia coli na povrchu membrány 



Možnosti znovuvyužití vyčištěné OV? 
V současné době umožňuje legislativa recyklaci OV 
pouze v rámci organizace, kde OV vznikla. 
Zároveň platí, že za odpadní vodu se považuje veškerá 
voda, která vstoupila do kanalizace. To nám však 
umožňuje použít vyčištěnou OV jen pro účely 
provozovatele vodovodů a kanalizací, bez ohledu na 
kvalitu vody. 
V případě změny legislativy by bylo možné a vhodné tuto 
vodu používat min. jako užitkovou např. na údržbu 
komunikací ve městech, popřípadě jako závlahovou vodu 
pro živnostníky v blízkosti ČOV. V tom okamžiku by 
aplikace MBR získala opět další rozměr. 
Pití „použité“ vody? 
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Zanášení membrán 
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Aktivovaný kal je směsí MO a nerozpuštěných látek  

• Dochází k zanášení anorganickými i organickými látkami, včetně 
produktů metabolismu MO akt. kalu, tzv. extracelulárních polymerů 
(sacharidy, proteiny, huminové látky, DNA apod.) 

Obr. 15 Princip zanášení membrány 
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Zanášení membrán - protiopatření 
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Jak minimalizovat zanášení MBR? 

• Zanášení organickými látkami (extracelulárními polymery) lze 
částečně ovlivnit nastavením provozních podmínek (stáří kalu, 
specifické zatížení kalu, hydraulické zatížení, koncentrace AK, apod.), 
avšak produkty metabolismu budou MO uvolňovat stále. 

• Přídavkem pomocných látek (flokulanty zlepšující filtrovatelnost kalu), 
má vliv na anorganické i organické zanášení. 

• Intenzita aerace membrán. 
•  Zpětný proplach membrán permeátem, či chemickými roztoky 

(NaClO, kys. citrónová). 
• Kvalitní mechanické předčištění odpadních vod – snížení obsahu NL v 

přítoku do MBR 
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Mechanické předčištění 

• Během předčištění je důležité odstranit abrazivní a zejména ostrý 
materiál, který může poškodit celistvost membránového povrchu 
(usazovací nádrž). Též je žádoucí odstranit materiál vláknitého charakteru 
(např. pomocí sít, viz Obr. 16 ) např. kusy textilních vláken či vlasů. 

Proč mechanické předčištění odpadní vody? 

• Důležitost zařazení usazovací nádrže 
před MBR ilustruje Obr. 18 

• Při absenci UN může dojít k zanášení 
membrán např. rozmočeným 
toaletním papírem, či textilními 
vlákny. Celulosa z toaletního papíru 
zanáší membrány, zvyšuje viskozitu 
kalu a snižuje prostupnost kyslíku do 
AK. 

Ing. Marcel Gómez, SčVK a. s. 

Obr. 16 Síto (1,5 mm) 

Obr. 17 HF modul 
zanesený vlákny 

Obr. 18 Vývoj průtoku membránou 
u MBR s UN a bez UN 
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Spotřeba el. energie 
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ČOV Typ 
membrány 

Kapacita 
(EO) 

Suchý 
průtok 
[m3·d-1] 

Max. průtok 
[m3·d-1] 

Začátek 
provozu 

Sledované 
období 

Spotřeba el. 
energie 

[kWh·m-3] 

Reference 

ČOV Heenvliet FS/Toray 3300 912 2400 2006 2006 – 2009 0,7 – 1,2 (Mulder, 2009) 
ČOV Schwagalp FS/Hubert 780 100 156 2003 - 1,40 (Judd, 2006) 
ČOV Park Place HF/Memcor - 610 890 2003 - 1,10 (Fatone a kol., 2007) 

ČOV METU 
Ankara FS/Hubert 2000 144 - 2005 - 1,0 – 2,0 

(~1,4) (Komesli a Gekay, 2010) 

ČOV Rödingen HF/Zenon 3000 300 3200 1999 2001 2,0 – 2,4 (Cornel a kol. 2003; 
Brepols a kol., 2009) 

ČOV 
Knautnaundorf FS/Hubert 900 113 432 2002 2002 - 2003 1,3 – 2,0 (Judd, 2006; Giesen a 

kol., 2008) 
 

< 500 500 - 2000 2001 - 10 000 10 001 - 100 000 > 100 000
bez čerpací stanice 0,74 0,67 0,52 0,41 0,26

s čerpací stanicí 0,95 0,72 0,65 0,65kWh/m3

Kategorie ČOV dle EO

MBR mají obecně vyšší spotřebu el. energie na m3 vyčištěné 
odpadní vody v porovnání s konvenční ČOV. 

Tab. IV Specifická spotřeba el. energie MBR vztažená na m3 vyčištěné OV  

Tab. V Specifická spotřeba el. energie konvenčních ČOV vztažená na m3 vyčištěné OV. 

• Specifická spotřeba el. energie (kWh/m3) je pro MBR (500 – 3000 EO) o cca 
130 % vyšší. 

• Pro menší ČOV do 10 000 EO  je výhodné z provozovatelského hlediska  
(nároky na předčištění OV, spotřeba el .energie) aplikace FS, u MBR nad 10 
000 EO HF (Judd, 2010). 



Shrnutí 
MBR umožňují provozování s proměnlivým hydraulickým 
i specifickým zatížením, s vyšší koncentrací akt. kalu než 
konvenční ČOV při menším záboru půdy 
Vyšší stáří kalu umožňuje lepší adaptaci na specifické 
složení odpadních vod  
Poskytují velmi kvalitní odtok, jak z hlediska chemického 
i mikrobiologického složení 
Při projektování MBR je zapotřebí brát v úvahu vyšší 
spotřebu vzduchu a el. energie v porovnání s konvenční 
ČOV, využívání chemických roztoků pro čištění membrán 
a zajistit kvalitní mechanické předčištění odpadních vod 
Jsou náročnější na kvalifikovanou obsluhu 
MBR jsou výbornou alternativou ke konvenčním ČOV, 
zejména v případě možnosti znovu využití odtoku  
marcel.gomez@scvk.cz 

16 
Ing. Marcel Gómez, SčVK a. s. 


	        
	Cíle přednášky
	Co jsou membránové bioreaktory (MBR)?
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Kvalita odtoku
	Kvalita odtoku
	Možnosti znovuvyužití vyčištěné OV?
	Zanášení membrán
	Zanášení membrán - protiopatření
	Mechanické předčištění
	Spotřeba el. energie
	Shrnutí

