PROCES ÚPRAVY PITNÉ VODY POD KONTROLOU
Ušetřete čas a peníze. Dodávejte vodu vysoké kvality.
Oxidanty (dezinfektanty)
Jakékoli redukční činidlo v distribuční síti zvýší spotřebu chloru a tím
sníží dezinfekční kapacitu vody. Dále, trhliny v distribučním systému
mohou vést ke kontaminaci patogeny, což je důvod, proč monitorovat rezidua dezinfektantů, dokud se voda nedostane ke koncovému
uživateli.

SUROVÁ VODA

MONITOROVÁNÍ KLÍČOVÝCH PARAMETRŮ

Zákal
Zákal je optická vlastnost roztoků vznikající intereakcí světla s nerozpuštěnými látkami jako je bahno, jíl, řasy, organické látky nebo mikroorganismy. Tyto částice rozptylují a absorbují světlo, které prochází
vodou. Metodou kvantifikace zákalu je měření světla odraženého pod
úhlem 90°. Zákal nespecifikuje částice. Jednoduše vypovídá o efektu,
který nerozpuštěné částice způsobují. Měření zákalu umožňuje včasnou
detekci změn v kvalitě vstupní vody.

Nízké hodnoty zákalu

FLOKULÁTOR

Přírodní organické látky (NOM)

SEDIMENTÉR

Přírodní organické látky (také známé jako rozpuštěný organický uhlík DOC) představují jakoukoli organickou látku, která je přítomna ve zdroji
přírodní vody (primárně povrchové vody). Jedním z hlavních úkolů
procesu úpravy pitné vody je odstranit tyto rozpuštěné organické látky.
To je zvláště důležité, pokud je použit jako dezinfektant chlor, protože
reakce přírodních organických látek s chlorem vede k tvorbě karcinogenních vedlejších produktů dezinfekce (tj. trihalomethanů).

Celkový organický uhlík (TOC)
Celkový organický uhlík se skládá z různých organických sloučenin
v různém stupni oxidace. Většina TOC ve zdrojích povrchové vody je
kyselina fulvová a huminová pocházející z rozkládajícího se organického materiálu. Koncentrace může kolísat podle sezónních podmínek,
počasí a topografie povodí. Odstraňování TOC je důležité pro kontrolu
vedlejších produktů dezinfekce.

Amoniak
Pokud je při preoxidaci (primární dezinfekce) použit chlor, a ve zdroji
vody se přirozeně vyskytuje amoniak, zvyšuje amoniak spotřebu chloru,
který spotřebovávají dezinfektanty. Reakce amoniaku s chlorem vede
k tvorbě chloraminů, což jsou slabší dezinfektanty než volný chlor.

Kovy (železo, mangan)
Podzemní voda může mít často vyšší než akceptovatelnou koncentraci
kovů, jako například železa a manganu. Tyto kovy způsobují hlavně
estetické problémy (hnědé zbarvení vody, černé usazeniny ve sprchách,
dřezech) a rovněž problémy s chutí a zápachem, a proto je nutné je
sledovat a odstraňovat.

Tvrdost
Tvrdost vody je mírou koncentrace rozpuštěných solí vápníku a hořčíku.
Může to být jeden z těchto dvou typů: uhličitanové nebo přechodné
hydrogenuhličitanové vápníku a hořčíku, nebo neuhličitanové či trvalé
ostatní soli vápníku a hořčíku, např. sírany, dusičnany a chloridy.

Vedlejší produkty dezinfekce (DBP)

Zákal je měřen za každým filtrem kvůli zajištění
odpovídajícího stupně filtrace tak, aby byla splněna
nařízení podle platné legislativy pro pitnou vodu.
Měřením zákalu za každým filtrem, namísto jen jednoho měření pro všechny filtry kombinovaně, může
provoz zajistit včasnou detekci možného průniku
filtrem.

Vedlejší produkty dezinfekce vznikají reakcí přírodních organických
látek s chlorem nebo chloraminy. Ačkoli tento proces může být na
úpravně pitné vody monitorován a kontrolován, tato reakce může
být aktivní až několik dnů. Kvůli možné kontaminaci v distribučním
systému mohou být ve vodě také další organické látky, které reagují
se zbytkovým chlorem za tvorby vedlejších produktů dezinfekce.

Prevence nitrifikace
Pokud je hlavní dezinfekční metodou chloraminace, musí být distribuční systém monitorován pro známky nitrifikace. K té může dojít,
když je voda teplá a stagnující. To pak vede k nadměrné spotřebě
reziduálních dezinfektantů. Reakce s monochloraminem mohou
uvolnit amoniak, který je spotřebováván nitrifikačními bakteriemi,
které produkují dusitany a dusičnany. Proto pro včasné zjištění známek nitrifikace by měla být monitorována rezidua celkového chloru
a monochloraminu, volný amoniak, dusitany a pH.

SMĚŠOVACÍ NÁDRŽ
Alkalita

FILTRY

Alkalita definuje kapacitu vody pro neutralizaci kyseliny, také
někdy nazývána jako její pufrovací kapacita. Přítomnost uhličitanů
určuje jednu z hlavních forem alkality, ale i ostatní ionty přispívají
k alkalitě v závislosti na pH vody. pH však není měření alkality
nebo naopak. Znát alkalitu vody je důležité, protože ovlivňuje typ
chemikálií potřebných k zajištění efektivní koagulace.

Dusičnany
Dusičnany jsou chemické jednotky dusíku-kyslíku, které se kombinují s různými organickými a anorganickými sloučeninami
a při vysoké koncentraci mohou být pro lidské zdraví škodlivé.
Dusičnany mohou být přítomné jak v povrchové, tak podzemní
vodě, zvláště v oblastech s rozvinutým zemědělstvím. Jsou jedním z nejčastěji analyzovaných parametrů na úpravně pitné vody.
Během prudkých dešťů může jejich koncentrace v povrchové
vodě dále stoupat, a proto je důležitý pečlivý monitoring.

pH
pH je záporný logaritmus koncentrace vodíkových iontů (H+) ve
vodě a je měřeno v průběhu procesu úpravy pitné vody. Stupnice
pH je v rozsahu 0 až 14 a pH 7 je stanoveno jako neutrální. Kyselé
pH je vyšší koncentrace vodíkových iontů (pH < 7), zatímco zásadité je koncentrace nižší (a nebo pH > 7). pH má vliv na účinnost
koagulace a dezinfekce, proto je důležité pH měřit a upravovat.

Predoxidanty (chlor, oxid chloričitý, ozon)
Preoxidace může být použita z různých důvodů, jako je napomáhání odstraňování kovů (např. Fe, Mn), pomoc koagulaci
a prodloužení času kontaktu (tj. čas potřebný, aby dezinfektant
zničil škodlivé látky). Existují různé typy oxidantů a úpravna
může použít buď jeden, nebo kombinaci různých dezinfektantů.
Preoxidace je další část zdokonalení oxidace. Pro úpravnu používající surovou vodu s vyšším obsahem přírodních organických
látek (NOM) je důležité nepoužívat chlor při předúpravě, protože
to může vést k vysoké tvorbě škodlivých vedlejších produktů
dezinfekce (DPB).

Vodivost
Vodivost vody je definována jako její schopnost vést nebo
podporovat elektrický proud. Elektrický proud je podporován
ionty přítomnými ve vodě, a proto je měřena vodivost celkových
rozpuštěných látek (TDS). Změny ve vodivosti vody na přítoku
mohou indikovat změny ve složení zdroje vody.

ODSTRAŇOVÁNÍ KALU

Zákal

Chlor + pH

Při čiření (nátok na filtry) je zákal měřen kvůli monitorování účinnosti koagulace/flokulace.
Vyšší hodnota zákalu vede k rychlejšímu ucpávání filtrů, které nakonec vede k větší spotřebě
vody při praní filtrů a vyšší spotřebě energie.

V akumulaci je důležité monitorovat jak pH, tak rezidua
chloru, protože změny v jednom z těchto parametrů by
mohly vytvořit prostředí vedoucí k tvorbě patogenů.

Nerozpuštěné látky

Tvrdost + alkalita

Měření nerozpuštěných látek ve vodě (také nazývané jako lamelární vracení) pomáhá monitorovat vrstvu kalu uvnitř sedimentéru. To nakonec úpravně pomáhá optimalizovat jak frekvenci,
tak délku trvání pracího procesu. Koncentrace nerozpuštěných látek může být monitorována
buď pomocí turbidimetru, nebo prostřednictvím sondy pro celkové nerozpuštěné látky.

Tvrdost a alkalita poskytují indikaci stability vody a korozivity.
Nestabilní voda může způsobit nárůst vodního kamene
(vysoká tvrdost) nebo korozi (nízká alkalita) a vyluhovat
olovo a měď, což jsou látky v pitné vodě regulované.

Chlor
Při čiření je důležité monitorovat koncentraci chloru, protože amoniak a přírodní organické látky,
které vytváří spotřebu chloru mohou také spotřebovávat přidaný chlor. Nižší efektivita dezinfekce
může způsobit růst bakterií. Bakterie potom vytváří biofilm, který ucpává filtry, snižuje účinnost
a způsobuje potenciální kontaminaci. Pokud úpravna používá chloraminaci, je pro lepší kontrolu
procesu důležité měřit monochloramin na přítoku na filtr. Pokud je používaný pro primární dezinfekci další preoxidant (např. ClO2), může být nezbytné kvůli prevenci tvorby vedlejších produktů
dezinfekce měřit jeho rezidua.

DISTRIBUCE
AKUMULACE

pH
pH je monitorováno a přizpůsobováno pro zajištění odpovídající dezinfekce.

Kovy
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Soli kovů jsou často používané jako koagulanty, aby pomohly odstraňovat nerozpuštěné částice
z vody. Avšak, pokud je dávka koagulantu překročena, může to způsobit vyšší koncentraci kovů,
což je nezbytné na základě požadavků platné legislativy monitorovat a kontrolovat.

SPLŇTE VAŠE VÝZVY S ŠIROKOU ŠKÁLOU ŘEŠENÍ PRO ANALÝZU VODY OD SPOLEČNOSTI HACH

Laboratorní řešení

Procesní řešení

Přenosná řešení

• UV-VIS spektrofotometr s reagenciemi připravenými k okamžitému použití a s aplikacemi pro pitnou vodou
• Stolní turbidimetry a elektrochemie – přístroje se speciálními balíčky pro pitnou vodu
• RFID umožňující sledovatelnost a usnadňující správu vzorků

• Více než 60 let vedoucího postavení v online měření chloru a zákalu
• Široký výběr přístrojů pro měření pH, přírodních organických látek,
tvrdosti a většiny zbývajících parametrů popsaných výše

• Robustní řada pro použití v terénu
• Kompaktní design se snadno použitelným uživatelským rozhraním
• Vhodné do náročných prostředí

Pro více informací o našich
řešeních navštivte:
hach.com

