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 ... a ještě – bytnění kalu vláknitými organismy:
biocidy na ČOV vítány!

Biocidy / přínos

Růst bakterií, kvasinek a plísní a řas může způsobit významné
výrobní, kvalitativní, hygienické a ekonomické problémy při
výrobě papíru.
Biocidy jsou používány pro prevenci mikrobiálního růstu
projevujícího se tvorbou slizů, problémy se zápachem a
rozkladem surovin a pomocných prostředků
Papírenské biocidy zahrnují protislizové prostředky a
konzervanty. Biocidy mají biocidní nebo biostatický efekt
Přidávají se do
 Vstupní čerstvé vody
 Cirkulující podsítové vody, řídké látky a filtrátu
 Zásobních a výmětových nádrží
 Pomocných prostředků (škrob, polymery)

Druhy biocidů
Oxidativní biocidy:
 velmi rychlý protislizový účinek
 destabilizují buňky způsobují jejich rozpad
 podporují korozi; teoreticky mohou způsobit vznik
polyhalogenovaných uhlovodíků (AOX)
 příklady:
 chlornan sodný, čistý nebo stabilizovaný hydantoinem
– aktivní látkou je HClO
 sloučenina bromidu sodného a chlornanu sodného –
aktivní látkou je HBrO
 sloučeniny bromidu nebo síranu amonného a chlornanu
sodného – hlavní účinnou látkou je chloramin
 halogenované hydantoiny jako BCDMH – aktivními
látkami jsou HClO and HBrO
 oxid chloričitý (chlordioxid)
 kyselina peroctová (bez rizika halogenace)

Druhy biocidů
Neoxidativní (organické, klasické) biocidy
 v papírenském průmyslu jsou používány převážně
širokospektrální baktericidy a fungicidy
 v Evropě jsou obvyklé:
 DBNPA (CAS 10222-01-2), protislizový a krátkodobý
konzervační prostředek pro „čisté“ systémy, dobře
doplňuje jiné biocidy i oxidativní
 Bronopol (CAS 52-51-7), protislizový a střednědobý
konzervační prostředek, nejlépe se kombinuje s jinými
biocidy
 Isothiazolinon (CMIT/MIT, CAS 26172-55-4, CAS 2682-20-4),
Benzisothiazolinon (CAS 2634-33-5), dlouhodobý
konzervant, často používaný do pomocných prostředků
 Glutaraldehyd (CAS 111-30-8), protislizový a střednědobý
konzervační prostředek, vhodný i pro „špinavé“ a
anaerobní sytémy, neobsahuje halogeny

Druhy biocidů
Neoxidativní (organické, klasické) biocidy
 méně obvyklé látky:
 Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS 7173-51-5) a jiné
kvarterní amoniové sloučeniny (KAS), protislizové prostředky s
afinitou k vláknu (slabě kationické)
 MBTC (CAS 6317-18-6), střednědobý konzervant, výborný
fungicid, protislizový účinek jen např. s KAS, organická
sloučenina síry
 Hemiacetal (CAS 3586-55-8), protislizový a dlouhodobý
konzervační prostředek, bez halogenů (podobný glutaraldehydu)
 Karbamáty, protislizové a střednědobé konzervační prostředky, i
pro pH nad 8,5; organické sloučeniny síry

 Počet používaných druhů neoxidativních biocidů se obecně
snižuje. Přesto se objevují některé nové látky (např.
Dazomet – CAS: 533-74-4, THPS – CAS: 55566-30-8)

Obavy - rizika vyvolaná biocidy
 Většina biocidních látek je rozpustná ve vodě a nelze je z
vody oddělit
 Po průchodu ČOV se biocidy mohou dostat do řek, jezer a
moří
 Některé biocidy jsou bioakumulativní v tukových tkáních
vodních organismů
 a mohou poškozovat fytoplankton, řasy a mořské trávy.
 Mohou také způsobovat hormonální poruchy
 Biocidy mohou vytvářet plyny, které poškozují ozonovou
vrstvu
 Množství použitých biocidů se odhaduje 0,1-0,4‰ vztaženo
na vyrobený papír, celosvětově tedy 40-160.000 tpa

 Biocidy - populární předmět právních a politických regulací
 To je jeden pohled na věc. Je však třeba zvážit i následující

Degradace biocidů
Většina biocidů se nemůže akumulovat ve vodních okruzích
 SPOTŘEBA: Reakce s organismy při jejich likvidaci
 ROZKLAD při chemických procesech, jako:
 změny pH (zvláště alkalické podmínky)
 zvýšená teplota
 vliv UV-zážení
 Reakce s chemikáliemi (nukleofilní sloučeniny, sloučeniny
obsahující síru)
Produkty rozpadu biocidů mohou být v systému nalezeny
snadno (např. kyselina peroctová se rozkládá za vzniku kyseliny
octové, kyslíku a vody) nebo i velmi obtížně
Produktem rozpadu biocidů mohou být jiné antimikrobiální látky
(např. formaldehyd je produktem rozpadu Bronopolu)

Degradace biocidů
Obzvláště snadno se rozkládají oxidativní biocidy
 Reakcí s organickým materiálem jako vlákninami, koloidy,
barvivy, chemikáliemi,
 vlivem redukčního prostředí.
To omezuje jejich antimikrobiální účinek,
ale také omezuje jejich vliv na ČOV.
Neoxidativní biocidy se rozkládají podle rozpadových řad
 BIODEGRADACE – rozklad biocidů činností
mikroorganismů, zejména v ČOV
 Biocidy musejí být zředěné na „aplikační úroveň“
 Schopnost biodegradace bývá popsána v technickém a
bezpečnostním listu (§12)
 ADSORBCE: Biocidy zůstávají v mokrém papíru před
sušením a jsou „vyneseny“ ze systému papírem.
 Některé biocidy se přímo fixují na vlákninu

Rozpadová řada DBNPA

DBNPA

Rozpadová řada isothiazolinonu CMIT:
reakcí s nukleofilem
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Sledování biocidů na ČOV
 Dvoustupňová ČOV (mechanická a biologická) je standardem
v papírenském průmyslu
 Spektrální metody mohou být použity pro zjištění stop biocidů
 Jednoznačně však nepopisují vliv na ČOV a životní prostředí
 Metody pro stanovení biocidního účinku na biomasu
biocidní účinek
(aktivovaný kal):
je významnější
 BSK(5) – sledovací test
než přítomnost
biocidů
 Mikroskopie
 Hodnocení toxicity pomocí biologických testovacích
systémů:
o luminescent bacteria toxicity,
o Daphnia test,
o Water Lenses test,
o umu-assay test,
obvykle prováděných ve vodě přitékající z papírny

BSK
BSK: Odpadní voda a aktivovaný kal z ČOV; vliv kyseliny peroctové na
regeneraci , 2011
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Příklady studií
Vlivu biocidů na vodní prostředí a biomasu

Stand der Abwassertechnik, Umweltbundesamt, Text 72/95, 1995
Toxicity Reduction Evaluation Case Summary for the Pulp and Paper
Industry Environment Agency, Bristol, 1996 (Case studies from US and
Canada)
Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt Naturschutz und
Reaktorsicherheit - Forschungsbericht 20024233, UBA-FB 000298: 70/02
Einsatz umweltverträglicher Chemikalien in der Kühlwasserkonditionierung,
Gartiser und Ulrich, Hydrotox GmbH, Freiburg, 2002
Biocides in Papermaking Chemistry, Master thesis, University of Jyvaskylä,
Saleem Ullah, 2011
PIUS Potenziale in der papier- und kartonerzeugenden Industrie, Effa
Agentur, NRW
Abwasser der Papier und Zellstoffindustrie, Christian H. Möbius, 4. Auflage,
2015

Závěry studií / zobecnění

 Odpadní voda z papíren může být problematická vzhledem k
zvýšenému obsahu síranů a vápníku
 Poměr BSK/CHSK se přibližuje optimu. Tzn: Odpadní voda je
velmi dobře biologicky odbouratelná (směs karbohydrátů,
derivátů ligninu, organických látek a chemikálií)
 V posledních 10-ti letech byla zaznamenávána pouze nízká
toxicita odpadních vod
 Biocidy používané doporučeným způsobem mají ve většině
případů jen velmi malý vliv na biomasu v ČOV
 Koncentrace aktivních biocidních látek je v odpadní vodě velmi
malá, většinou pod hranicí měřitelnosti
 Je však prokázáno, že některé biocidní látky mají negativní vliv
na metanogenní bakterie
 Měla by být věnována větší pozornost výzkumu kinetiky
rozpadových řad a meziproduktům

Alternativy k biocidům






Biodispergátory
Enzymy zabraňující nebo rozkládající biofilmy
Ozon
Elektrochemicky generované biocidy

 Většinou menší účinnost než používané biocidy
 Dražší
 Často je nezbytný další výzkum a vývoj
 A: Vliv na odpadní vody je málo neprozkoumaný

Vláknité bytnění aktivovaného kalu

 Častý jev zhoršující sedimentaci a odvodnění
aktivovaného kalu
 Papírny používající sběrový papír
 Někdy bývá doprovázeno vystupujícím kalem v dosazovací
nádrži
– způsobeno anaerobními plyny, často N2
– odstranění přídáním biocidu podobně jako u zbytněného
kalu, do dosazovací nádrže
– zamezení vzniku zvýšeným provzdušněním

Vláknité bytnění aktivovaného kalu
Citace z: PAPR 3531, Western Michigan University

Příčina: Vláknité organismy (bakterie, popřípadě houby)

správná struktura vloček

špatná struktura vloček

 Vláknité organismy snižují BSK (pozitivní)
 V malém množství fyzikálně podporují strukturu vloček
(pozitivní)
 Ve větším množství zhoršují usazovaní a odvodnění
(negativní)

Vláknité bytnění aktivovaného kalu
Cizace z: PAPR 3531, Western Michigan University

Je kal zbytněný?
Objem usazeného kalu
SSV30 = 930 ml/l
Sušina aktivovaného kalu
MLSS = 3,000 mg/l = 3 g/l
Objemový index kalu
SVI = (930 ml/l) / (3 g/l)
SVI = 310 ml/g
Bytnění? Ano (SVI > 150 ml/g)
Je to problém?

Vláknité bytnění aktivovaného kalu

Odstranění – potlačení projevů (opatření mohou být
krátkodobá i dlouhodobá)

 Přídavek koagulantu (primárního flokulantu, „zatěžkávadla“)
před dosazovací nádrž
 Síran nebo chlorid železitý, síran hlinitý
 Polymer
 Přídavek biocidu, obvykle oxidativního (se špatnou
penetrací do vloček, protože se spotřebuje)
 Chlornan sodný, oxid chloričitý (chlordioxid)
 BCDMH jako například Warosit 375 (Wöllner)
 Peroxid vodíku
Nápravná opatření – zjistit příčinu vláknitého bytnění a upravit
parametry procesu čistění.

Vláknité bytnění aktivovaného kalu

 Cílem biocidního ošetření je likvidace vláken „vyrůstajících"
z vloček, zatímco organismy uvnitř vloček zůstanou
převážně nepoškozené. Dávka biocidů musí být nastavena
tak, aby byla letální na povrchu vloček a subletální uvnitř
(„loupání pomeranče“)
 BCDMH jako Warosit 375: Pelety; rovnoměrnější – méně
agresivní ošetření než chlornan sodný; nemůže být tak
snadno předávkován
 krátkodobé ošetření, obvykle 2-3 dny
 Wöllner stanoví dávku podle objemu aktivační nádrže
 dávkování – obvykle nasypáním poblíž nátoku vratného
kalu do aktivační nádrže; případně do dosazovací nádrže
 1x denně
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