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Popis technologie MBBR 
• MBBR – biofilmový reaktor s nosičem biomasy ve vznosu 

• Průtočné uspořádání -  chemostat nebo aktivační reaktor 

• Biomasa imobilizovaná na plovoucím nosiči nebo hybridní 
biomasa 

• Zvýšená koncentrace biomasy, zvýšení rezistence k toxikantům 

• Podpora pomalu rostoucích mikroorganismů (přirozeně nebo 
vlivem podmínek – teplota, druh substrátu, salinita) 

• Nosič z modifikovaných polymerů  

• Hustota blízká hustotě odpadní vody 

• Maximální chráněný specifický povrch – 500-1000 m2/m3 

(povrch/sypný objem nosiče) 

• Flexibilita určená plněním nosiče 20-70%, možnost intenzifikace 

• Intenzita míchání – homogenizace, eliminace inkrustů 

 



MBBR – schéma, nosiče biomasy 
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Popis lokality 

• Areál Unipetrolu v Litvínově, bývalá výrobna 
fenolů. 

• Výrobní blok ohraničen podzemním drénem, 
čerpání cca 100 m3 denně, čištění na BIČ II. 

• Limit hmotnostního toku 5 kg/hod. 

• Probíhající plošná sanace, odtěžba a 
dekontaminace zemin + stavební čerpání 

• Vody kontaminovány fenoly (fenol, kresoly, 
dimetylfenoly), místy ClU        

•  Požadavek předčištění vod čerpaných na BIČ                                                                                   



Situace lokality  



Lokalita výrobny fenolů Unipetrol 



Technologie předčištění 

• Dynamické odběry reálných vzorků PV na 
základě detailního kontaminačního průzkumu 

• Testování membránových technologií 
(NF+RO), sorpce a biodegradace 

• Zpracována vnitřní TES – zvolena 
biodegradace v MBBR (existence kapacitních 
egalizačních nádrží pro nátok a odtok  
+ dostatečný objem pro bioreaktor) 



Laboratorní testy - TUL 

• Dlouhodobé testy (5 měsíců), reálné vody 

• Cíl: zjištění návrhových parametrů (látkové 
zatížení kgCHSK/(m3 .d)  doba zdržení, limitní 
koncentrace) 

 



Projektové údaje 

Množství OV 300 m3/den  

Předčištění stripování ClU + sorpce 

Egalizace 3000 m3 vstup, 1400 m3odtok 

Bioreaktor 1413 m3,  20 m, H=4,5m 

Náplň PAQ-UNI 34, 23% 332 m3 

Doba zdržení OV 112 hod 

Množství vzduchu  2+1  (3x 1700 m3/hod) 

Zatížení CHSK 1145 kg/den 

Zatížení fenoly 420 kg/den = 17,5 kg/hod 

Aditiva  N,P + odpěňovač 



Dispozice řešení 

 

BIOREAKTOR EGALIZACE 
    ODTOK  
AKUMULACE 



Instalace 



Náběh bioreaktoru 



Náběh bioreaktoru 

Květen 12 fenoly fenol o-kresol m,p-kresol dimetylfenoly CHSK 

Akumulace 2 100 29 103 873 573 11 100 

výstup 27,7 3,4 14,5 5,4 1405 
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Závěry 

• MBBR pro fenolové vody je ve stadiu 
funkčních zkoušek 

• Dosavadní provoz bez problémů dosahuje 
stanovených limitů při průtoku cca 200 m3/d 

• Fenoly na odtoku pod 50 mg/l, CHSK 
filtrovaná pod 1500 mg/l 

 



• Děkuji za pozornost 

 

 

 

    Laboratorní testování a monitoring provozu 
MBBR jsou částečně hrazeny z prostředků 
TAČR, projektu BIOCAR (TA01021764) 




