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1. HYDRAULICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 

Doc. ing. Ferdinand Tuček, CSc. 
 
 

1.1 Úvod 
 
Účelem zkoumání hydraulické charakteristiky u průtočných systémů je získat informaci o 
distribuci dob zdržení molekul kapaliny v těchto systémech. Jedná se buď o distribuci dob 
zdržení uvnitř systému nebo o distribuci dob zdržení ve výstupním proudu. 
 
Existují dva ideální způsoby průtoku v průtočných systémech. Jsou to pístový tok a ideální 
mísení. Pístový tok je definován jako průtok kapaliny systémem, při kterém je rychlost 
kapaliny ve směru průtoku v každém bodě průtočného profilu stejná. Molekuly kapaliny se 
tedy ve směru toku vzájemně nepředbíhají a pohybují se tedy jako píst. Odtud název pístový 
tok. U ideálně míchaného systému jsou molekuly kapaliny a tedy i jakékoliv rozpuštěné látky 
okamžitě promíchány s celým obsahem systému. To má za následek, že složení uvnitř 
systému je ve všech bodech stejné a odpovídá i složení kapaliny na odtoku ze systému.V praxi 
pracují systémy, které leží svými hydraulickými charakteristikami mezi těmito uvedenými 
ideálními případy. Systémy, které se blíží svým hydraulickým chováním pístovému toku se 
nazývají systémy s postupným tokem, systémy blížící se ideálnímu mísení se nazývají 
směšovací systémy. 
 
 
1.2 Charakteristika pr ůtočných systémů 
 
Stupeň mísení se měří tzv. metodou vzruchu a odezvy. Nejčastěji se v čase t=0 jednorázově a 
mžikově vpraví značkovací látka (vzruch-vstupní signál) a měří se její koncentrace v 
závislosti na čase ve výstupním proudu (odezva-výstupní signál). Jako výsledek měření 
obdržíme tzv. odezvovou křivku. Schematicky je taková křivka znázorněna na obr.1.1. 
Impulsní vstupní signál je zde schematicky vyznačen Diracovou -δ  funkcí (Pozn. 1). 
 

 
 
Obr. 1.1 Odezvová křivka pro impulsní vstupní signál stopovače 
 

                                                 
1 Diracova funkce (idealizovaný impuls v èase t) je definován takto : 
 

δ(t) = 0 pro t ≠ 0   δ(t) = ∞  pro t = 0   δ ( ) ( )t d t =
−∞

+∞

∫ 1 
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Podle možnosti pohybu hmoty v místech měření vstupního a výstupního signálu rozlišujeme 
systémy uzavřené, otevřené a polouzavřené. Za uzavřený považujeme systém, u kterého v 
místě měření vstupního a výstupního signálu není možný jiný pohyb hmoty, než ve smyslu 
hlavního proudu (viz obr.1.2). U technologických zařízení se obvykle setkáváme právě s 
uzavřenými systémy. 
 

 
 
Obr. 1.2 Schematické znázornění uzavřeného průtočného systému 
 
 
Za otevřený považujeme systém, kde v místě vnesení stopovače a měření výstupního signálu 
je možný i jiný pohyb hmoty, než ve smyslu hlavního proudu (vnitřní proudění, difuzní děje 
atp.). S těmito systémy se v technologii vody setkáváme častěji při měření na řekách. 
Schematicky je takový systém znázorněn na obr.1.3. 
 

 
 
Obr. 1.3 Schematické znázornění otevřeného průtočného systému 
 
 
Polouzavřené systémy je možno vyhodnotit na základě předchozích definic. Je možno se s 
nimi setkat např. při měření na řekách, kdy v místě vnesení stopovače nebo měření odezvy je 
přepad (jez). 
Jako stopovače se používají látky, které je možno snadno a v nízkých koncentracích stanovit, 
jsou ekologicky a zdravotně nezávadné a současně neovlivňují hydraulickou charakteristiku 
systému. Pro měření na malých laboratorních zařízeních se nejčastěji používají barviva 
(Rhodamin B). Jejich koncentrace ve výstupním proudu se snadno měří fotometricky. U 
velkých provozních zařízení se někdy používá roztok NaCl. Měření odezvy ve výstupním 
proudu sice nedělá v tomto případě potíže (obvykle se měří vodivost), ale mžikové vnesení 
roztoku vyvolávající měřitelnou odezvu (značné přirozené pozadí) vyžaduje použití 
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koncentrovaných roztoků, které svojí hustotou ovlivňují hydraulickou charakteristiku 
systému. Z anorganických solí se nejlépe osvědčily sole Li+, které nemají ve vodách velké 
koncentrační pozadí, jsou levné a poměrně snadno se stanovují atomovou absorpční nebo 
emisní spekrometrií. Dnes se snad nejčastěji používají radioisotopy nebiogenních prvků. 
 
Odezvová křivka, vyjadřující závislost c=f(t) (viz obr.1.1.), je vlastně hustotou 
pravděpodobnosti rozložení náhodné proměnné t. Každou hustotu pravděpodobnosti rozložení 
je možno definovat pomocí momentů. Základní statistické charakteristiky jsou tzv. první 
obecný moment, nazývaný průměr a druhý centrální moment kolem střední hodnoty, nazývaný 
rozptyl. Pro náš případ jsou : 
 

~
. .

.
t

c t dt

c dt
c =

∞

∞

∫

∫

0

0

 (1.1) 

 

σ t

c

c

t t c dt

c dt

t c dt

c dt

t2

2

0

0

2

0

0

2=
−

= −

∞

∞

∞

∞

∫

∫

∫

∫

( ) . .

.

. .

.

 (1.2) 

 
Odezvové křivky se většinou udávají v bezrozměrných veličinách : 
 

C
c

c
i

o

=  Θ =
t

t
i  

 
kde co je koncentrace stopovače, která by byla v systému, kdyby se veškerý mžikově přidaný 
stopovač rozmíchal s celým objemem nádrže V. 
 
Celkovou hmotnost stopovače m, přidaného mžikově do systému a tím i co vypočteme z 
odezvové křivky. Je-li Q konstantní průtočné množství, pak za čas dt při koncentraci ci 
opouští systém dmi stopovače : 
 
dmi = Q . ci . dt 

 
Celková hmotnost stopovače, která během měření opustí systém je : 
 

m c dt=
∞

∫Q. .
0

 

 
Koncentrace co je potom : 
 

c
m

c dt
t

c dt0
0 0

1
= = =

∞

−

∞

∫ ∫V

Q

V
. . . .  (1.3) 



1-4 

 
Závislost C=f(Θ) (odezvová křivka v bezrozměrných veličinách) je tzv. C-křivka. Pro pístový 
tok je C-křivka uvedena na obr.1.4. Tvar C-křivky pro ideálně míchaný systém dostaneme z 
látkové bilance systému.  
 

 
 
V čase t je v systému o objemu V hmotnost stopovače m. Na odtoku je tedy koncentrace 
c=m/V. Za čas dt se změní hmotnost stopovače v systému o dm : 
 

dm  = Qp . cp . dt - Qod . c . dt + R 
       
  změna přítokem  změna odtokem  změna reakcí 

 
Platí : 1) Qp = Qod (nedochází ke změnám v objemu systému) 
 2) R   = 0 (stopovač nesmí reagovat) 
 3) cp  = 0 (stopovač je přidán jednorázově v čase t=0) 
 
Z bilanční rovnice (Qp=Qod=Q) je : 
 

dc
dm

V

Q

V
c dt

c

t
dt= = − = −. .  

 
dc

dt

c

t
= −  

 
Vzhledem k tomu, že v čase t=0 je při mžikovém přidání stopovače koncentrace v systému 
c=co, dostaneme : 
 
C = −e Θ  
 

 
C-křivka pro ideálně míchaný systém je na obr.1.5. 
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Obr. 1.4 Schematické znázornění C-křivky pro pístový tok 
 
 

 
 
Obr. 1.5 Schematické znázornění C-křivky proideálně míchaný systém 
 
 
Rozptyl pro bezrozměrné veličiny (bezrozměrný rozptyl) plyne z rovnice (1.2). Platí : 
 

σ
σ2

2
2

0

1= = −
∞

∫t

ct
C d( ) . .Θ Θ  (1.4) 

 
Pro průtočné systémy se zavádí symbolem E hustota rozložení dob zdržení tekutiny v systému 
a symbolem I hustota rozložení vnitřního stáří tekutiny v systému. 
 
Hustota rozložení dob zdržení tekutiny v systému. 
 
E jako hustota rozložení dob zdržení tekutiny v systému je definována tak, aby  hodnota E.dΘ 
představovala podíl částic tekutiny ve výstupním proudu, jejichž stáří leží od Θ do Θ+dΘ. 
Podíl částic ve výstupním proudu, jejichž stáří je menší než Θ1, je dáno integrálem: 
 

E d⋅∫ Θ
Θ

0

1
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Obr. 1.6 Obecný průběh E-křivky 
 
 
Obecný průběh E-křivky je znázorněn na obr.1.6. Hodnota integrálu je na obrázku 
vyšrafována. Pro uzavřené systémy a pro impulsní vstupní signál je C=E. 
 
Hustota rozložení vnitřního stáří tekutiny v systému. 
 
I jako hustota rozložení stáří tekutiny v systému je definována tak, aby hodnota I. dΘ 
představovala podíl částic uvnitř systému, jejichž stáří leží v rozmezí od Θ do Θ+dΘ. Podíl 
částic uvnitř systému, jejichž stáří je menší než Θ1, je dáno integrálem: 
 

I d
l

. Θ
Θ

0
∫  

 

 
 
Obr. 1.7 Obecný průběh I-křivky 
 
 
Obecný průběh I-křivky je znázorněn na obr.1.7. Hodnota integrálu je na obrázku 
vyšrafována. Pro uzavřené systémy je : 
 

I E d= − ∫1
0

1

. Θ
Θ

 (1.5) 
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Poznámky k metodě vzruchu a odezvy. 
 
1) Pro konstantní průtočné množství systémem Q a pro objem systému V je teoretická doba 
zdržení : 
 

t =
V

Q
 (1.6) 

 
Pro uzavřené systémy je střední doba zdržení tc  rovna teoretické, tj. t tc = . Z odchylek mezi 
zjištěnou hodnotou tc  a t  lze usuzovat na neúčinné oblasti v průtočném systému. 
 
2) Lze dokázat, že rovnice (1.1) udává souřadnici těžiště vzhledem k ose c. Při určení polohy 
těžiště se definují statické momenty jako součin hmoty a vzdálenosti elementu od dané osy. 
Pro stanovení tc  z toho pak plyne značný vliv i malých koncentrací ve větších vzdálenostech 
od počátku (t=0) na její hodnotu. Častá chyba, která znemožňuje interpretaci výsledků (viz 
poznámku 1.) je, že měření nejsou dovedena až do neměřitelných koncentrací. 
 
 
Příklad 1.1 
 
Na čistírně odpadních vod v Třebíči byla měřena hydraulická charakteristika dosazovací 
nádrže [7]. Jednalo se o radiální nádrž o průměru  17,5 m  (největší hloubka 3,15 m, nejmenší 
2,15 m). Kolem středového sloupku o průměru 0,6 m se čtyřmi vtokovými otvory u hladiny je 
umístěna kruhová norná stěna o průměru 1,8 m, sahající 2,7 m pod úroveň hladiny. Odtok z 
nádrže je proveden pomocí kruhového žlabu s oboustrannými, pilovitými přepadovými 
hranami o průměru 13,2 m. Objem nádrže V=620 m3. Měření bylo prováděno při konstantním 
průtoku Q=0,058 m3/s za použití roztoku Li+. Hodnoty koncentrací Li+, stanovené atomovou 
emisní spektrometrií na odtoku z nádrže v jednotlivých časech, jsou uvedeny v tabulce 1.1. 
Hodnota t=243 min. je extrapolovaná hodnota z grafu odezvové křivky. Proměřovaná nádrž 
byla měřena jako uzavřený systém. Mají se vyhodnotit hydraulické charakteristiky nádrže. 
 
 
Tabulka 1.1 Koncentrace Li+ na odtoku z nádrže v jednotlivých časech 
 

t [min] 90 105 120 130 140 150 160 
c [mg/l] 0,00 0,04 0,05 0,15 0,15 0,29 0,34 

 
t [min] 170 180 190 200 210 240 243 
c [mg/l] 0,40 0,34 0,28 0,22 0,13 0,01 0,00 

 
Řešení: 
 
Odezvová křivka je vynesena na obr.1.8. Hodnoty potřebné pro výpočet charakteristik jsou 
uvedeny v tabulce 1.2. 
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Tabulka 1.2 Hodnoty potřebné pro výpočet charakteristik 
 

t [min] c [mg/l] c t [mg.min/l] t [min] c [mg/l] c.t [mg.min/l] 
  90 0,00   0,00 170 0,40 68,00 
105 0,04   4,20 180 0,34 61,20 
120 0,05   6,00 190 0,28 53,20 
130 0,15 19,50 200 0,22 44,00 
140 0,15 21,00 210 0,13 27,30 
150 0,29 43,50 240 0,01   2,40 
160 0,34 54,40 243 0,00   0,00 

 

 
 
Obr. 1.8 Odezvová křivka pro dosazovací nádrž 
 
 
Odhady všech potřebných hodnot integrálů jsou provedeny s použitím lichoběžníkového 
pravidla. 
 

c dt.
,

.
. ,

. ... , mg.min/ l
90

243 0 0 04

2
15

0 04 0 05

2
15 25 69∫ ≅

+
+

+
+ =  

 

c t dt. .
,

.
. ,

. ... , mg.min / l2

0

243 0 4 20

2
15

4 20 6 00

2
15 4371 6∫ ≅

+
+

+
+ =  

 
Podle (1.1) je průměrná doba prodlení : 
 

tc = =
4371 6

25 69
170 2

,

,
, min. 

 
Podle (1.6) je teoretická doba zdržení : 
 

t s= = =
620

0 058
10689 7 178 2

,
, , min.  
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Koncentrace co je podle vzorce (1.3) : 
 

c0

25 69

178 2
0 1442= =

,

,
, mg/ l  

 
Hodnoty bezrozměrných veličin Θ, C=E a I, spolu s hodnotami potřebnými pro výpočet 
σ 2 podle vzorce (4), jsou uvedeny v tabulce 1.3, C-křivka (E-křivka) je uvedena na obr.1.9., I-
křivka na obr.1.10. 
 
Podle vzorce (1.8) by mělo pro uzavřené systémy platit t tc = . Vzhledem k velkému objemu 
usazovací nádrže je rozdíl zanedbatelný. 
 
 
Tabulka 1.3 Hodnoty potřebné pro výpočet podle vzorce (4) 
 

Θ C=E E d⋅∫ Θ
Θ

0

 Ι ( )Θ − ⋅1 2 C  

0,5051 0 0 1,0000 0 
0,5892 0,2774 0,0177 0,9883 0,04681 
0,6734 0,3467 0,0380 0,9620 0,03699 
0,7295 1,0402 0,0769 0,9231 0,07611 
0,7856 1,0402 0,1353 0,8647 0,04782 
0,8418 2,0111 0,2210 0,7790 0,05033 
0,8979 2,3578 0,3435 0,6565 0,02458 
0,9540 2,7739 0,4874 0,5126 0,00587 
1,0101 2,3578 0,6313 0,3687 0,00024 
1,0662 1,9418 0,7519 0,2481 0,00851 
1,1223 1,5257 0,8492 0,1508 0,02282 
1,1785 0,9015 0,9174 0,0826 0,02873 
1,3468 0,0694 0,9991 0,0009 0,00834 
1,3636 0 0,9997 0,0003 0 

 
Podle vzorce 1.4. je bezrozměrný rozptyl: 
 

( ) . .
,

( , , )
, ,

( , , ) ...
,

,

Θ Θ− ≅
+

− +
+

− + =∫ 1
0 0 04681

2
0 5892 0 5051

0 04681 0 03699

2
0 6734 0 5892

0 5051

1 3636

2 C d

= 0 0238,
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Obr. 1.9 C=E křivka pro dosazovací nádrž 
 
 

 
 
Obr. 1.10 I křivka pro dosazovací nádrž 
 
 
1.3 Hodnocení stupně mísení. 
 
Byla snaha místo grafického vyjádření charakterizovat proces promíchávání kvantitativně. Při 
hodnocení je možno vyjít z podobnosti mechanizmu procesu s analogickým procesem nebo 
vycházet z formální podobnosti naměřených křivek s tvarem křivek, zjištěných na přesně 
definovaném systému. První přístup vede k disperznímu modelu, druhý pak k modelu kaskády 
míchaných nádob. 
 
 
1.3.1 Disperzní model. 
 
Při procesu promíchávání se elementy kapaliny zcela nepravidelně přemísťují následkem 
proudění kapaliny. Tento děj je analogický difuznímu procesu, kde nepravidelný a náhodný 
pohyb je vyvoláván tepelným pohybem molekul kapaliny. Pro popis děje s podélným 
promícháváním tekutiny ve směru osy x je tedy možno použít Fickova zákona pro difuzi ve 
směru osy x. Jestliže místo koeficientu molekulární difuze použijeme parametru D, dostaneme 
rovnici : 
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δ
δ

δ
δ

c

t
D

c

x
=

2

2  (1.7) 

 
kde parametr D se nazývá součinitel podélné disperze. 
Řešení rovnice (1.7) závisí na okrajových podmínkách. Koncentraci stopovače c v čase t ve 
vzdálenosti L od místa mžikového vnesení je možno obecně vyjádřit rovnicí: 
 

( )c f t t c L u D= , , , , ,0  
 
kde t  je střední doba prodlení kapaliny v průtočném systému, u je střední průtočná rychlost a 
c0 je koncentrace vneseného stopovače vzhledem k celému objemu systému. Pro obecné 
vyjádření je možno použít bezrozměrných veličin: 
 

C F
D

u L
= ( ,

.
)Θ  

 
kde bezrozměrný člen D/(u.L) se nazývá disperzní číslo. 
 
Řešením rovnice (1.7) je tedy C-křivka, jejíž tvar je dán hodnotou disperzního čísla. Jak je 
patrné z tvaru teoretických C-křivek na obr.1.11, tak s rostoucí hodnotou disperzního čísla se 
zvětšuje rozptyl těchto křivek. Levenspiel a Smith [1] a van der Laan [2] odvodili vztahy mezi 
rozptyly teoretických křivek a disperzním číslem D/(u.L) pro různé systémy. Řešení závisí na 
okrajových podmínkách. 
 

 
 
Obr. 1.11 C-křivky pro různé hodnoty disperzního čísla 
Tyto vztahy lze použít pro výpočet disperzního čísla, je-li znám rozptyl σ 2  experimentálně 
stanovené křivky C.  
Hydraulicky uzavřené systémy: 
 

Θc
ct

t
= = 1 (1.8) 
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σ 2 22 2 1= − −
−

.
.

.(
.

) .( e )
.D

u L

D

u L

u L

D  (1.9) 

 
Hydraulicky otevřené systémy : 
 

Θc
ct

t

D

u L
= = + ⋅

⋅
1 2  (1.10) 

 

σ 2 2 8= +.
.

.
.

D

u L

D

u L
 (1.11) 

 
Hydraulicky otevřené-uzavřené systémy: 
 

Θc
ct

t

D

u L
= = +

⋅
1  (1.12) 

 

σ 2 22 3= +.
.

.(
.

)
D

u L

D

u L
 (1.13) 

 
 
Příklad 1.2. 
 
Na čistírně odpadních vod byla měřena hydraulická charakteristika usazovací nádrže. V 
příkladu 1.1. byla vypočtena hodnota rozptylu σ 2 0 0238= , . Systém byl měřen jako 
hydraulicky uzavřený. Má se vypočítat hodnota disperzního čísla. 
 
Řešení: 
 
S použitím vztahu (1.9) vypočteme hledané disperzní číslo z rovnice : 
 

2 2 1 0 02382.
.

.(
.

) .( e ) ,
.D

u L

D

u L

u L

D− − =
−

 

 
D

u L.
.≅ 0 012  

 
U zařízení, používaných v technologii vody, se hodnota disperzního čísla D/(u.L) značně 
různí. Velká disperze je pochopitelně u provzdušňovaných aktivačních nádrží. Na aktivační 
nádrži, tvořené koridorem s běžnou intenzitou aerace, byla naměřena hodnota disperzního 
čísla 0,786 [3]. Na velký stupeň podélného mísení v koridorových aktivačních nádržích 
poukázali již v roce 1944 Thomas a McKae [4]. Na jeho omezení doporučili vestavbu 
příčných přepážek s otvory o vhodné velikosti. Takové uspořádání se dnes často používá. 
Mnohem později bylo totiž zjištěno, že toto uspořádání potlačuje vláknité bytnění kalu [5]. U 
usazovacích nádrží závisí disperzní číslo na typu a rozměru nádrže. Podle Campa [6] je pro 
radiální nádrže o průměru 61 m disperzní číslo 0,2. Pro nádrže stejného typu o průměru 17,5 
m (věnec přepadových žlabů měl průměr 13,2 m) bylo naměřeno disperzní číslo 0,012. U 
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pravoúhlých nádrží horizontálně protékaných byla naměřena různá disperzní čísla od 0,01 
výše (široké nádrže 0,025, úzké 0,015). U tohoto typu nádrží bude vedle geometrie nádrže 
záviset stupeň disperze na průtočných rychlostech v nádrži. 
 
Ve vodohospodářské praxi se nesetkáváme pouze s uzavřenými systémy. Při měření na řekách 
se jedná o otevřené systémy, u kterých se navíc nelze ani přiblížit při vnášení stopovače k 
požadovanému průběhu funkce delta. Jestliže se průběh vstupního signálu značně liší od 
průběhu funkce delta, je možno stanovit disperzní číslo D/(u.L) z přírůstků rozptylů, 
naměřených na dvou místech proudu [8] (viz schéma na obr.1.12). 
 
∆σ t t t

2 2
2

2
1= −( ) ( )σ σ  (1.14) 

 

 
 
Obr. 1.12 Schematické znázornění měření na otevřeném sytému při neimpulsním vnesení 
stopovače 
 
 
Pro hydraulicky otevřené systémy platí: 
 

∆σ
∆σ2

2

2 2= = ⋅
⋅

t

t

D

u L
 (1.15) 

 
kde t  je střední doba prodlení kapaliny v úseku o délce L. Na řekách nelze tuto hodnotu 
teoreticky vypočítat, ale je možno ji pouze aproximovat rozdílem časů ( ) ( )t tc c2 1− . Tím se 
sice zanedbává neideální vnesení stopovače, ale vzhledem k členitosti dna a neustále se 
měnícího průtočného profilu na délce L je možno tuto aproximaci přijmout. 
 
Vztah mezi přírůstkem rozptylu ∆σ 2  a disperzním číslem pro otevřené-uzavřené a uzavřené 
systémy uvádí Bischoff [9]. Vztah má význam pro úvahy v oboru chemických reaktorů, pro 
vodohospodářskou praxi však význam nemá. 
 
Příklad 1.3 
 
Na říčce Rolavě v úseku dlouhém 6,67 km byl měřen stupeň disperzity. První odběrový profil 
byl 1,53 km, druhý 8,20 km pod místem vnesení stopovače. Hodnoty koncentrací v 
jednotlivých časech, zjištěné na těchto profilech, jsou uvedeny v následující tabulce (čas 
vnesení stopovače je t=0) : 
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Profil 1 

 
Profil2 

 
t 

min 
c 

mg/l 
t 

min 
c 

mg/l 
19,0   0,00 137 0,00 
20,0   0,03 140 0,05 
21,0   0,30 145 0,80 
21,5   0,85 150 2,20 
22,0   2,60 153 3,05 
22,5   9,40 157 3,30 
23,0 13,20 160 2,90 
24,0 16,60 163 2,35 
25,0 15,70 170 0,50 
26,0 12,10 180 0,05 
28,0   4,85 190 0,00 
30,0   1,80   
32,0   0,80   
34,0   0,30   
37,0   0,20   
42,0   0,08   
47,0   0,00   

 
Sledovaný úsek řeky se má charakterizovat disperzním číslem. 
 
Řešení: 
 
Podrobný výpočet bude proveden pro profil 1. Hodnoty integrálů ve vzorcích (1.1) a (1.2) jsou 
odhadnuty pomocí lichoběžníkového pravidla, součiny potřebné pro výpočet jsou uvedeny v 
tabulce 1.4. 
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Tabulka 1.4 Součiny potřebné pro výpočet 
 

t 
min 

c 
mg/l 

c.t 
mg.min/l 

c.t2 
mg.min2/l 

19,0   0,00 0 0 
20,0   0,03 0,60 12,0 
21,0   0,30    6,30  132,3 
21,5   0,95     20,425    439,138 
22,0   2,60   57,20 1258,4 
22,5   9,40 211,50 4758,4 
23,0 13,20 303,60 6982,8 
24,0 16,60 398,40 9561,6 
25,0 15,70 392,50 9812,5 
26,0 12,10 314,60 8179,6 
28,0    4,85 135,80 3802,4 
30,0    1,80  54,00 1620,0 
32,0    0,80  25,60   819,2 
34,0    0,30  10,20   346,8 
37,0    0,20    7,40   273,8 
42,0    0,08    3,36     141,12 
47,0    0,00    0,00          0,00 

 

c dt⋅ ≅
+

⋅ +
+

⋅ + = ⋅∫
19

47 0 0 03

2
1

0 03 0 3

2
1 83 93

, , ,
... , mg min/ l 

 

c t dt⋅ ⋅ ≅
+

⋅ +
+

⋅ + = ⋅∫
19

47 0 0 6

2
1

0 6 6 3

2
1 2143 088

, , ,
... , mg min / l2  

 

c t dt⋅ ⋅ ≅
+

⋅ +
+

⋅ + = ⋅∫ 2

19

47 0 12

2
1

12 132 3

2
1 55370 9688

,
... , mg min / l3  

 
Podle vzorců (1.1) a (1.2) : 
 

( )
,

,
, mintc 1

2143 088

83 93
25 53≅ =  

 

( )
,

,
, , minσ t

2
1

2 255370 9688

83 93
25 53 7 73≅ − =  

 
Pro profil 2. se stejným postupem získají tyto výsledky : 
 
( ) , mintc 2 157 13≅  
 
( ) , minσ t

2
2

245 00≅  
 
Podle rovnice (1.14) je : 
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∆σ 2 245 00 7 73 37 27= − =, , , min  
 
Za střední dobu prodlení uvnitř proměřovaného úseku vezmeme : 
 
t t tc c≅ − = − =( ) ( ) , , , min2 1 157 13 25 53 131 6  
 
Podle vzorce (1.15) je : 
 

∆σ 2
2

37 27

131 6
2≅ = ⋅

⋅
,

,

D

u L
 

 

Odtud je hodnota disperzního čísla : 
D

u L⋅
= ⋅ −1 08 10 3,  

 
 
1.3.2 Model kaskády míchaných nádob. 
 
Při sestavení ideálně míchaných nádob do série (viz obr.1.13.) se vytvoří systém, u kterého se 
při proměřování stupně disperze metodou vzruchu a odezvy naměří podobné odezvové křivky, 
jako u systému s podélným mísením tekutiny ve směru osy x. S rostoucím počtem nádob j 
klesá rozptyl σ 2 , vypočtený z odezvových křivek. Pro výstupní C-křivku u modelu kaskády 
míchaných nádob lze dokázat [10], že platí : 
 
Qc = 1 
 

j =
1

2σ
 (1.16) 

 

 
 
Obr. 1.13 Schematické znázornění kaskády ideálně míchaných nádob 
 
 
Popsané systémy se v laboratořích stavějí pro modelování aktivačních systémů s podélným 
průtokem, tj. dlouhých koridorových aktivačních nádrží. Tvoří je kaskáda vzduchem 
promíchávaných směšovacích nádrží, na které se zkoumá postup odstraňování substrátu 
aktivovaným kalem. Měření na laboratorních modelech ukázalo velmi dobrý souhlas mezi 
užitým systémem a charakterizací podle uvedeného modelu. Např. u 16-ti 100 ml 
směšovacích aktivací, zapojených do série, byla hodnota rozptylu vypočteného z odezvové 
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křivkyσ 2 0 062= , . Podle vzorce (1.16) odpovídá tato hodnota počtu nádob j=16,13. V praxi 
se pak navrhují koridorové aktivační nádrže, kde se na počátku přepážkami s otvory vytvoří 
několik prostorů, které se také chovají jako do série zapojené směšovací nádrže 
(kompartmentalizace, rozdělení na selektory). V tomto případě se však sleduje vytvoření 
koncentračního spádu po délce nádrže, který potlačuje bytnění aktivovaného kalu [5]. 
 
Zatím co pro definici laboratorních zařízení aktivačního procesu má tento model význam, pro 
nádrže, sloužící k separaci suspendovaných látek se neužívá. Udání počtu míchaných 
izolovaných nádob v kaskádě má příliš abstraktní význam, neodrážející spojité procesy, 
probíhající v průtočných usazovacích nádržích. 
 
 
1.4 Hodnocení průtočných aktivačních systémů. 
 
Podle uspořádání se biologické čištění odpadních vod dělí na aktivaci směšovací a aktivaci s 
tzv. postupným tokem (aktivační čištění v dlouhých koridorových aktivačních nádržích). 
 
Za směšovací aktivace považujeme systémy, které se svým chováním blíží systémům s 
ideálním mísením. Je zde snaha, aby rozpuštěné látky, obsažené v odpadní vodě, byly co 
nejrychleji smíchány s celým obsahem nádrže a aby tedy složení ve všech bodech uvnitř 
systému bylo stejné. Přítok odpadní vody se u dlouhých nádrží provádí přepadovým žlabem 
po celé délce nádrže, u krátkých a širokých nádrží je rozvod proveden soustavou žlabů nebo 
potrubním rozvodem. Takové uspořádání aktivačního procesu má své výhody a pro určité typy 
odpadních vod je jeho realizace nezbytná, i když se předpokládá, že část přiváděné vody může 
nádrž zkratovat. Pro takové systémy byl vypracován Cholettem a Cloutierem [11] 
kombinovaný model, tvořený ideálně míchanou oblastí objemu Va a oblastí neúčinného 
prostoru Vn, přičemž z celkového přítoku Q část tekutiny Q2 nádobu zkratuje (schéma viz 
obr.1.14). 
 

 
 
Obr. 1.14 Schema kombinovaného modelu pro míchané systémy 
 
 
Hustota rozložení stáří na výstupu je pro tento model vyjádřena rovnicí (1.17), hustota 
rozložení stáří uvnitř nádoby rovnicí (1.18). Křivky, vyjadřující závislost (1.17) a (1.18) jsou 
uvedeny na obr.1.15 a 1.16. 
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Měření, prováděná na systémech s běžně používanou intenzitou aerace, však existenci 
zkratového proudění nepotvrdila. Směšovací aktivace se tedy prakticky chovají jako ideálně 
míchané systémy. 
 

 

  
 
Obr. 1.15 Schematické znázornění C=E křivky pro míchané systémy 
 
 

 
 
Obr. 1.16 Schematické znázornění I-křivky pro míchané systémy 
 
 
Stupněm podélného mísení v dlouhých koridorových aktivačních nádržích se zabývali 
Thomas a McKee [4] již v roce 1944, kdy u těchto nádrží zjistili značné podélné mísení. 
Boykem a Murphym [3][12] bylo naměřeno na aktivační nádrži o délce 82,5 m, šířce 8,25 m a 
hloubce 4,5 m disperzní číslo 0,786. Na základě těchto měření dospěl Boyko k závěru, že při 
navrhování nádrží s poměrem délky k šířce 10:1 je možno na tyto systémy pohlížet jako na 
směšovací a také je tak počítat. Jenkins a kol. [13], kteří prováděli u takové nádrže (délka 60 
m, šířka 6 m) měření koncentrace organických látek v jednotkách BSK5 (S) však prokázali 
značný koncentrační spád po délce nádrže L. Výsledky jsou znázorněny na obr.1.17., kde ts je 
doba zdržení, vztažená na směs. Takovou nádrž tedy není možno považovat z hlediska 
biologického čištění za směšovací. Nejen že aktivovaný kal není v prostředí o stálé 
koncentraci substrátu, ale změny v rychlostech odbourávání substrátu po délce nádrže mají 
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významný vliv na biocenózu aktivovaného kalu. Pokud se nejedná o směšovací aktivaci, není 
tedy hydraulická charakteristika rozhodující pro hodnocení aktivačního systému. 
 

 
 
Obr. 1.17 Průběh snižování koncentrace rozložitelného substrátu po délce koridorové nádrže 
 
 
1.5 Hodnocení průtočných usazovacích nádrží. 
 
U usazovacích nádrží se charakter toku podstatně liší od pístového toku. Na základě 
odezvových křivek je možno v systému zjistit existenci neúčinných oblastí. Tyto oblasti se 
mohou projevit dvojím způsobem. Jednak jako oblasti, kde dochází k pomalé výměně obsahu 
těchto oblastí s protékající tekutinou, dále pak jako oblasti zcela izolované od ostatního 
prostoru. 
 
Definovat neúčinné oblasti není tak jednoduché, jak by se zdálo. Připustíme-li jejich existenci, 
dostáváme se do teoretických potíží a to s předpokladem stacionarity toku a s pojmem 
středního stáří obsahu nádoby. Definici, která řeší tyto potíže, podal Levenspiel [14]. Tato 
definice zní : 
 
Neúčinné oblasti v nádobě jsou poměrně pomalu se pohybující oblasti tekutiny, které 
považujeme za úplně izolované. Tyto oblasti přispívají k celkovému objemu nádoby; při 
stanovení jednotlivých druhů rozložení stáří k nim však nepřihlížíme. 
 
Výskyt oblastí, kde dochází k pomalé výměně jejich obsahu s proudící tekutinou se projevuje 
na odezvové křivce dlouhým časovým úsekem postupného vyplavování stopovače ze systému. 
Na obr.1.18. je znázorněna odezvová křivka, naměřená na modelu s obdélníkovým průtočným 
profilem a meandrovitým uspořádáním průtoku, který následkem toho obsahuje velké 
množství koutů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o uzavřený systém, by podle vzorce (1.8) 
mělo být t ts= . Při přesných měřeních na malých laboratorních nádržích vychází t ts<  
(v uvedeném případě je t =82,4 min., naměřená ts = 86 8, min ). Měření tak zaregistruje i 
zvětšení objemu nádrže, ke kterému dochází při průtoku kapaliny vytvářením koruny na 
přepadové hraně. 
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Obr. 1.18 Odezvová křivka pro laboratorní model s postupným tokem 
 
 
U chemických reaktorů považujeme tu část látky, která se zdrží v systému dvojnásobek 
střední doby prodlení a déle, za neúčinnou. U usazovacích nádrží však nelze říci, že by tento 
druh neúčinných oblastí působil poruchy v separaci. 
 
Z hlediska usazování působí velmi nepříznivě oblasti, které se chovají jako zcela izolované od 
ostatního prostoru. V takovém případě je 

Θc
ct

t
= < 1 

Je-li objem usazovacího prostoru V a účinný objem Vu je : 
V t Qu c= ⋅  
 
V = ⋅t Q  
 
Neúčinný objem Vn = V-Vu. Pro odhad podílu neúčinného prostoru odtud plyne vztah : 
 
V

V
n = −1 0t

t
 (1.19) 

 
Tyto neúčinné prostory vznikají jako následek zkratových proudění. U provozních nádrží je 
běžné, že se mění během dne hustota přiváděné vody a to buď vlivem změny koncentrace 
látek nebo teploty. To pak může mít za následek vytváření zkratových proudů, jak je 
schématický vyznačeno na obr.1.19.(a-proud s větší hustotou, b-proud s menší hustotou). 
 

 
 
Obr. 1.19 Schematické znázornění zkratových proudů při změně hustoty přiváděné kapaliny 
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Tyto proudy se vyskytují u nádrží s velkou průtočnou plochou, u kterých je střední průtočná 
rychlost malá, takže kinetická energie přitékající kapaliny není dostatečně velká, aby vytlačila 
masu vody opačné hustoty z nádrže. Opakují-li se měření odezvových křivek, pak u těchto 
nádrží obdržíme různé hodnotyt tc / . O takových nádržích se říká, že nejsou hydraulicky 
stabilní. Za míru hydraulické stability se používá Freudovo číslo Fr : 
 

Fr
u

R g
=

⋅

2

 (1.20) 

 
kde u je střední průtočná rychlost kapaliny nádrží, R je hydraulický poloměr nádrže, 
definovaný jako poměr průtočného profilu ku smáčenému obvodu nádrže a g je gravitační 
zrychlení. Pro hydraulicky stabilní nádrže je Fr > 10-5. 
 
Na obr.1.20. je znázorněna odezvová křivka, naměřená při Q=0,052 m3/s na pravoúhlé 
horizontálně protékané nádrži, mající objem usazovaného prostoru V=318 m3 (délka 29,4 m, 
šířka 6 m, hloubka 1,8 m). Jako stopovače bylo použito solí Li+ [7]. Již z tvaru křivky je 
patrná existence zkratových proudů. Teoretická doba zdržení je podle vzorce (6) t =101,9 
min., vypočtená hodnota tc  = 68,7 min. Odhad podle vzorce (19) je Vn/V=0,326, tj. téměř 
33% nádrže tvoří neúčinný prostor. Tomu odpovídá i hodnota Freudova čísla Fr=2,1.10-6. 
 

 
 
Obr. 1.20 Odezvová křivka pro nepravou dosazovací nádrž 
 
 
Zlepšení průtočných vlastností u tohoto typu nádrží je možno dosáhnout instalací norných 
stěn. Na obr.1.21. je odezvová křivka, naměřená na stejné nádrži po instalaci plné norné stěny, 
ponořené do hloubky 1,4 m a umístěné ve vzdálenosti 1,5 m od vtoku. Vypočítaná hodnota tc 
je pro tento případ 80,1 min. Podle (1.19) je odhad Vn/V=0,214. Instalací norné stěny klesl 
neúčinný prostor nádrže na 21%. 
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Obr. 1.21 Odezvová křivka pro dosazovací nádrž s nornou stěnou 
 
 
Další zlepšení by patrně bylo možno dosáhnout instalací další norné stěny a to buď laťové 
nebo děrované. Tyto stěny svým hydraulickým odporem napomáhají rozvedení přitékající 
kapaliny po celém průtočném profilu nádrže. 
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2. ADSORPCE Z VODNÝCH ROZTOK Ů 
 

Ing. Nina Strnadová, CSc., doc. ing. Ferdinand Tuček, CSc. 
 
 

2.1 Úvod 
 
Adsorpce z vodných roztoků je způsobena hromaděním rozpuštěné látky (adsorbátu) na povr-
chu tuhé fáze (adsorbentu). Koncentrace rozpuštěné látky ve vodném roztoku klesá z hodnoty 
c0  až na hodnotu blížící se rovnovážné koncentraci cr. Adsorpce závisí za jinak stejných pod-

mínek na chemické povaze adsorbentu i rozpuštěné látky. 
 
V technologii vody se nejčastěji využívá adsorpčních účinků aktivního uhlí jak ve formě 
práškové (PAC), tak granulované (GAC). K nejnovějším typům aktivního uhlí patří 
Chezacarb, který byl speciálně vyvinut pro řešení různých ekologických problémů, dále 
Desorex a různé typy aktivního uhlí řady GA. Použití aktivního uhlí v oblasti výroby pitné 
vody vyžaduje jeho hygienický atest. 
 
Zlepšení kvality vody způsobené sorpčními vlastnostmi aktivního uhlí je však na straně druhé 
spojeno s různými provozními problémy (optimalizace dávek PAC v případě nárazového 
použití, nevyřešená regenerace GAC, která se projeví po vyčerpání sorpční kapacity další in-
vesticí do nové náplně. V případě delšího odstavení filtru naplněného GAC může docházet při 
opětovném uvedení do provozu k zhoršení mikrobiální kvality pitné vody v důsledku vyplavo-
vání nárostové biomasy mikroorganismů - aktivní uhlí je vzhledem ke své struktuře výborným 
nosičem bakteriálních nárostů. Kromě aktivního uhlí je možné použít i jiných tuhých látek 
vyznačujících se adsorpční schopností. Mezi tyto látky patří např. adsorbenty na podkladě or-
ganických polymerů (kopolymery styrenu a divinylbenzenu, polymery na podkladě esterů 
kyseliny akrylové aj.), často je používán i elektrárenský popílek či škvára. 
 
Sorpčních účinků aktivního uhlí je využíváno především pro odstranění zbytkových koncen-
trací nežádoucích látek z vody. Ve vodárenství se jedná např. o zbytkové koncentrace organic-
kých látek (např. chlorfenoly, chlorbenzeny, pesticidní látky, polychlorované bifenyly, poly-
cyklické aromatické uhlovodíky aj.), řada z nich způsobuje pachové problémy, jiné mají kar-
cinogenní či mutagenní účinky. Adsorpcí na aktivním uhlí dochází k snížení až odstranění 
volného chloru či jiných anorganických látek, např. těžkých kovů přítomných v pitné vodě.  
 
Ve vodárenství, ale i v technologii vody obecně (odstraňování toxických látek nebo látek těžko 
biologicky rozložitelných) se jedná o adsorpci z vodných roztoků, která byla popsána již v 18. 
století. Při praktickém využití tohoto procesu může být uspořádání diskontinuální či konti-
nuální. Pro návrh diskontinuálního uspořádání je nutné znát adsorpční izotermu a kinetický 
průběh adsorpce, při návrhu kontinuálního uspořádání, které je v technologii vody, ale i ve 
vodárenství případem nejčastějším (jedná se o filtraci vody nehybnou vrstvou adsorbentu), 
musí předcházet experimentální ověření procesu. 
 
Při adsorpci výše uvedených látek z vodných roztoků dochází ke sdílení hmoty mezi kapalnou 
a tuhou fází. Mohou se adsorbovat celé molekuly (molekulová adsorpce) a nebo přednostně 
jeden z iontů (iontová adsorpce) přítomných v roztoku. Při iontové adsorpci může probíhat i 
jiný děj, kdy se adsorbovaný ion nahrazuje jiným iontem uvolněným z adsorbentu (výměnná 
adsorpce), případně současně probíhá jeho hydrolýza (hydrolytická adsorpce). Podstata sil, 
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které poutají rozpuštěnou látku k povrchu tuhé fáze může být různá a určuje typ adsorpce 
(adsorpce fyzikální, chemisorpce či sorpce iontová). U většiny adsorpčních jevů se však uplat-
ňují různé typy adsorpce, jednotlivé síly působí současně a obvykle bývá velmi obtížné 
rozlišit, v jaké míře se jednotlivé typy adsorpce na celkovém efektu podílejí.  
 
Fyzikální adsorpce je podmíněná van der Waalsovými silami. Účinkem těchto sil se molekuly 
oddělované složky koncentrují na povrchu adsorbentu. Sledovaná složka se tak oddělí od 
ostatních složek směsi. Jedná se o reverzibilní proces, při kterém nedochází ke změně adsorbá-
tu. Je možné ho desorpcí získat zpět v nezměněném stavu. 
 
Při chemisorpci se uplatňují několikanásobně větší síly než při fyzikální adsorpci a vzniká 
mnohem pevnější vazba mezi adsorbentem a adsorbátem. Nejvýznamnějším rozdílem, který 
umožňuje rozlišit fyzikální adsorpci od chemisorpce, je množství uvolňovaného tepla. Při 
chemisorpci se uvolňuje podstatně větší množství tepla než při fyzikální adsorpci. 
 
V současné době se za nejvýhodnější kvantitativní vyjádření adsorpce i-té složky z vodného 
roztoku používá veličina ai' (tzv. zdánlivá specifická adsorpce) vyjádřená vztahem (2.1): 
 

( )a
N

m
c ci oi r= −.  

 
(2.1) 

 
kde N je celkový počet molů roztoku před adsorpcí, m - hmotnost adsorbentu v gramech, c0i, cr 

počáteční koncentrace i-té složky a její koncentrace po dosažení adsorpční rovnováhy vyjád-
řená v mol/l. Množství adsorbované látky se nejčastěji vyjadřuje jako hmotnost látky nebo 
látkového množství adsorbované na jednotku hmotnosti adsorbentu. V technologii vody, kde 
se jedná nejčastěji o směs různých látek neznámého složení, je výhodnější používat výraz (2.1) 
ve tvaru: 
 

( )a
V

m
c co r= −.  

 
(2.2) 

 
kde V je počáteční objem roztoku (l), m - hmotnost  adsorbentu (g), c0, cr představují celko-
vou koncentraci látky nebo látek (g/l) na počátku procesu a po dosažení adsorpční rovnováhy 
(většinou bývá vyjádřena pomocí hodnot CHSK, BSK5 atd). 
 
Závislost adsorbovaného množství na koncentraci rozpuštěné látky ve vodném roztoku v rov-
novážném stavu za konstantní teploty vyjadřuje adsorpční izoterma. Nejčastějším analytickým 
vyjádřením je Langmuirova a Freundlichova izoterma. Množství látek, které se v roztoku ad-
sorbují na pevné látce, závisí na povaze adsorbentu, rozpuštěných látek i rozpouštědla. 
 
K popisu dynamického uspořádání a návrhu adsorbérů s nehybnou vrstvou adsorbentu je dnes 
nejčastěji používána rovnice Šilovova, v poslední době i rovnice odvozená Bohartem a Adam-
sem. 
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2.2 Kinetika adsorpce a adsorpční rovnováha 
 
Kinetika adsorpce vyjadřuje časový průběh odstraňování rozpuštěné látky z kapalné fáze ve 
tvaru c =f(t) při styku jejího roztoku s pevným adsorbentem. Byla odvozena za předpokladu, 
že adsorbovaná látka se k povrchu adsorbentu dostává molekulární difúzí hraniční difúzní 
vrstvou a že vlastní adsorpce probíhá podle Langmuirova schematu. Za těchto předpokladů je 
možno obecnou koncentraci adsorbované látky c v čase t vyjádřit rovnicí: 
 

c
c e

e
r

t

t=
−
−

−

−

λ β
λ

ρ

ρ  
 

(2.3) 

 
kde 
 

λ
β

=
−
−

c

c cr

0

0

 
 

(2.4) 

 
β (má rozměr koncentrace) a ρ  (má rozměr reciproké hodnoty času) jsou konstanty, které se 

stanoví z naměřených hodnot (ti, ci, i=1, 2,...n). Konstanta β je dána rovnicí: 

 

β
γ

γ
=

− −
−

−
2

1
1 0 2c c c

cr  
 

(2.5) 

 
kde 
 

( ) ( )
( )γ =

− −

−

c c c c

c c

r r

r

0 2
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.
 

 
(2.6) 

 
c1 je koncentrace rozpuštěné látky v kapalné fázi v čase t1 a c2 je koncentrace rozpuštěné látky 

v čase 2t1. Konstanta ρ  je průměrná hodnota, která se vypočte z jednotlivých hodnot ρi 

získaných z naměřených dat ti, ci podle rovnice 

 

( ) ( )
( ) ( )ρ

β
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− −

− −
1 0

0
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r i

i r

ln
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.
 

 
(2.7) 

 
Rychlost odstraňování rozpuštěné látky, tj. kinetika adsorpce závisí na rychlostech dílčích, po 
sobě jdoucích kroků, které se na procesu adsorpce podílejí. V podstatě se jedná o následné děje 
a rychlost procesu je tudíž závislá na kroku, jehož rychlost je nejmenší. Při kinetických 
úvahách je proto důležité stanovit tento krok, aby mohl být proces popsán příslušnými 
rychlostními výrazy a parametry. Nejčastějším limitujícím krokem je difuze v pórech 
adsorbentu. 
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2.3 Ověření platnosti Langmuirovy izotermy 
 
Při měření adsorpce barviva (přímé černě BN) na aktivovaný kal byly získány hodnoty 
uvedené v tab. 2.1. Suspenze aktivovaného kalu byla smíšena s roztokem barviva tak, aby po 
smíšení byla počáteční koncentrace barviva ve směsi cm,0 = 20 g/m3. Pro čas t = 120 min se již 
koncentrace barviva v kapalné fázi nemění. Poslední hodnotu uvedenou v tabulce je tedy 
možno považovat za rovnovážnou koncentraci cr. 

 
Tab. 2.1 Časová závislost koncentrace cm přímé černě BN při její adsorpci na aktivovaný kal 
 

t [min] 3 6 9 12 17 34 120 
cm [mg/l] 15,1 14,3 13,8 13,1 12,8 12,25 11,9 

 
Pracovní postup 
 
V nádobě opatřené míchadlem se smísí roztok sledované látky o počáteční koncentraci c0 s 
určitým množstvím adsorbentu m. Od okamžiku smíšení obou fází se počítá čas t. V určitých 
časových intervalech se odebírají vzorky směsi a po separaci tuhé fáze se analyticky sleduje 
koncentrace zkoumané látky v kapalné fázi. Odběr vzorku musí být proveden za intenzivního 
míchání tak, aby se s kapalnou fází odebrala i ekvivalentní část adsorbentu. Vyhodnocení 
křivky podle rovnice (2.3) vyžaduje, aby alespoň v jednom případě byla k hodnotě c v čase t1 
stanovena koncentrace v čase t2 = 2t1. Po určité době se stanovené hodnoty koncentrace 
přestanou od sebe lišit, resp. začnou kolísat kolem určité hodnoty (kolísání je dáno přesností 
stanovení sledované látky). Tato hodnota se pak považuje za rovnovážnou koncentraci cr. 

 
Vyhodnocování výsledků 
 
Z naměřených hodnot ti, ci se vyberou dvě měření (t1, c1) a (2t1 = t2, c2). Podle rovnice (2.6) 

se vypočítá hodnota ρ a z rovnice (2.5) hodnota β. Pro jednotlivá měření ti, ci se pak vypočtou 

podle rovnice (2.7) jednotlivé hodnoty ρi. Jestliže jsou splněny předpoklady, že adsorpce se 

řídí Langmuirovou izotermou a adsorbovaná látka se k povrchu adsorbentu dostává 
molekulární difuzí hraniční vrstvou, jsou hodnoty ρi přibližně stejné pro všechna naměřená 

data a do rovnice (2.3) se pak dosazuje jejich průměrná hodnota. Směrodatná odchylka se vy-
počítá podle rovnice (2.8) 
 

( )
s

c c

n

i i
=

−

−
∑ ν,

2

2
 

 
(2.8) 

 
kde ci jsou hodnoty naměřené v čase ti a cv,i - hodoty vypočítané podle rovnice (2.3) s 

použitím konstant vypočtených ze vztahů (2.4) až (2.6). 
 
Pro výpočet byly zvoleny tyto hodnoty: 
   t1 = 6 min   cm,1 = 14,3 mg/l 
   t2 = 2t1 = 12 min  cm,2 = 13,1 mg/l 
Podle rovnice (2.6) je pro uvedený případ 
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Hodnota β je podle rovnice (2.5) rovna 
 

β=
− −
−

− =
2 1 6875 14 3 20 131

1 6875 1
11 9 10 15

. , . , ,

,
, , mg / l 

Pro jednotlivé experimentální hodnoty ci vypočteme ze vztahu (2.7) konstantu ρ: 
 

ρ =
− −
− −

=
−

−
1 20 11 9 1015
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c

c t
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Výsledky jsou uvedeny v tab. 2.1. Průměrná hodnta ρ =0,0579 1/min. Hledaný vztah c = f(t) je 

podle rovnice (2.3) s použitím zjištěných konstant β a ρ dán rovnicí (2.9): 
 

c
e

ev

t

t=
−
−

−

−

11 9 10 15 0 0579

0 0579

, , ,

,

λ
λ

 
 

(2.9) 

 

λ =
−
−

=
20 10 15

20 11 9
1 216

,

,
,  

 
Index v v rovnici (2.9) značí, že jde o hodnoty koncentrací ci podle rovnice (2.3) s použitím 

vyrovnaných konstant β a ρ  podle rovnic (2.5) a (2.6). Hodnoty vypočtené podle rovnice (2.9) 
pro jednotlivé časy ti jsou uvedeny v tabulce 2.2. Směrodatná odchylka je podle rovnice (2.8) 
 

s=
−

=
0 5625

6 2
0 38

,
, mg / l  

 
 
Tab. 2.2 Hodnoty potřebné pro výpočet konstant rovnice (2.3) 
 

t [min] cm [g/m3] ρ  [1/min] cm,v [g/m3] (cm - cm,v)2 [g2/m6] 

3 15,1 0,0802 15,8 0,49 
6 14,3 0,0587 14,3 0 
9 13,8 0,0508 13,6 0,04 
12 13,1 0,0587 13,1 0 
17 12,8 0,0520 12,7 0,01 
34 12,25 0,0470 12,1 0,0225 

ρ  = 0,0579 Σ(cm - cm,v)2 = 0,5625 
 
Experimentálně zjištěné a vypočtené hodnoty jsou vyneseny na obr. 2.1. Z velikosti střední 
kvadratické odchylky a z obr. 2.1 (vypočtené i experimentálně získané hodnoty jsou prakticky 
shodné) je zřejmé, že v oblasti měřených hodnot vystihuje rovnice (2.9) poměrně dobře kineti-
ku adsorpce přímé černě BN na aktivovaném kalu. 
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2.4 Adsorpční izotermy 
 
K vyjádření a posouzení adsorpční kapacity adsorbentu se používá adsorpční izoterma. 
Množství adsorbované látky a se nejčastěji vyjadřuje jako látkové množství nebo hmotnost 
adsorbované látky na hmotnostní jednotku adsorbentu. Obecně je adsorpční izoterma vyjád-
řena vztahem: 
 
a = f(cr)          T = konst. (2.10) 

 
Tato funkční závislost je dána vnitřním povrchem adsorbentu, rozložením pórů, chemickým 
složením povrchu, teplotou a chemickou strukturou. Na ustavení rovnováhy adsorpce má také 
vliv hodnota pH. Pro analytický popis adsorpční kapacity bylo navrženo několik izoterem.  
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Obr. 2.1 Časová závislost hmotnostní koncentrace cm přímé černě BN v kapalné fázi po 

přidání aktivovaného kalu 
 
Nejčastěji pro adsorpci z vodných roztoků vyhovuje buď Freundlichova izoterma 

a K cr

n= .
1

 
 

(2.11) 
 
případně ve tvaru 
 
log a = log K + 1/n log cr (2.12) 
 
Konstanta K klesá s rostoucí teplotou a n je vždy > 1. 
nebo Langmuirova izoterma 

a a
b c

b c
a a

c

B cm
r

r
m

r

r

=
+

=
+

.

.1
 

 
(2.13) 
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Konstanta b závisí na teplotě a je rovna reciproké hodnotě B, hodnota am odpovídá maximál-
nímu nasycení monomolekulární vrstvy povrchu adsorbentu. 
 
Obě výše uvedené adsorpční izotermy se používají pro objasnění jednovrstvé adsorpce. Pro 
vícevrstvou adsorpci z roztoků se výjimečně používá adsorpční izoterma BET (Brunauer, 
Emmet a Teller). I když se experimentálně zjištěné hodnoty mohou vyjádřit některou z výše 
uvedených rovnic, neznamená to však, že adsorpce probíhá podle předpokladů, za kterých byly 
rovnice odvozené. Zejména v technologii vody se většinou jedná o směsi látek neznámého 
složení, kdy koncentrace jsou vyjádřeny skupinovým stanovením, je interpretace zjištěných 
konstant podle jejich teoretického významu zcela pochybná. Nesnižuje to však použitelnost 
těchto rovnic pro matematické vyjádření experimentálně zjištěných rovnovážných stavů. 
 
Nejčastější průběh adsorpční izotermy, s kterým se při adsorpci z vodných roztoků setkáváme, 
je znázorněn na obr. 2.2. Konstanty K, n, am a b je nutno zjistit experimentálně. Ověření, která 
z rovnic lépe vyhovuje, provádíme obvykle graficky. 
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Obr. 2.2 Adsorpční izoterma pro adsorpci fenolu na GAC 
 
Jestliže závislost a = f(cr) je možno popsat rovnicí (2.13), pak experimentální hodnoty vynese-

né v souřadnicích Xi = cr,i, Yi = cr,i/ai leží na přímce. Ze zjištěných hodnot směrnice této 

přímky k1 a úseku na ose Y (q1) lze vypočítat hledané konstanty Langmuirovy izotermy. Platí: 
 

k q11

1 1
= =

a a bm m .
 

 
(2.14) 

 

Konstanty k1 a q1 určujeme z hodnot (Xi, Yi, i=1, 2, ..., n) metodou nejmenších čtverců  
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(2.16) 
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(2.15) 

 
Vyhovuje-li pro vyjádření závislosti a = f(cr) Freundlichova izoterma (2.11), pak je možno 

proložit přímku experimentálními hodnotami vynesenými v souřednicích η = log a, ξ = log cr. 

Ze zjištěných hodnot směrnice této přímky k2 a úseku na ose η (q2) je opět možné vypočítat 

hledané konstanty Freundlichovy izotermy. Pro tento případ platí 
 

k2 = 
1

n
  q2 = log K 

 
(2.17) 

 
Konstanty k2 a q2 určujeme z hodnot (ξi, ηi, i = 1, 2, ..., n) rovněž metodou nejmenších čtver-

ců: 
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(2.18) 
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(2.19) 

 
Pro přesnější výpočty se konstanty rovnic (2.11) a (2.13) určují některou z metod nelineární 
regrese. 
 
 
2.5 Vyjádření adsorpční izotermy při adsorpci fenolu na GAC 
 
V závodě vznikají odpadní vody obsahující zbytkové koncentrace fenolu. Vzhledem k tomu, 
že fenoly se snadno adsorbují na aktivním uhlí, byl studován průběh adsorpční izotermy. 
Měření se prováděla s objemem V = 200 ml, ke kterému se přidávalo množství m g GAC. 
Počáteční koncentrace fenolu byla cm,0 = 1 g/l. Získané výsledky rovnovážných koncentrací 
cm,r,i jsou uvedeny v tab. 2.3. 
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Pracovní postup 
 
Do každé z 8 až 10 nádob odměříme objem V (ml) vytemperovaného roztoku sledované látky 
o koncentraci c0 [mol/m3, g/m3 (cm,0)]. Do jednotlivých nádob odvážíme různá množství ad-
sorbentu mi (g) a nádoby vložíme do termostatované lázně. Promícháváním suspenze v 
nádobách se podstatně urychlí ustavení adsorpční rovnováhy. V určitých časových intervalech 
se odebírají vzorky směsi (s kapalnou fází se musí odebrat i ekvivalentní množství adsorben-
tu), adsorbent se separuje nejlépe odstřeďováním (filtrace se nedoporučuje, protože by mohlo 
dojít k sorpci rozpuštěné látky na filtrační papír) a v kapalné fázi se stanoví koncentrace roz-
puštěné látky. Po určité době se koncentrace rozpuštěné látky v jednotlivých nádobách 
přestane měnit. Došlo k ustavení rovnováhy a zjištěné koncentrace ci tedy považujeme za rov-
novážné (cr,i). Hmotnost adsorbované látky v g na 1 kg adsorbentu v jednotlivých nádobách se 
vypočítá podle vzorce: 
 

( )
a

c c

mi

r i

i

=
−V 0

1000
,

.
 

 
(2.20) 

 
Jsou-li koncentrace c0 a cr,i udány v mol/m3 nebo g/m3, pak hodnoty ai podle rovnice (2.20) 
jsou udány v mol adsorbované látky na 1 kg adsorbentu, resp. v g adsorbované látky na 1 kg 
adsorbentu. 
 
Vyhodnocování výsledků 
 
Vyneseme-li experimentálně zjištěné hodnoty cr,i , ai do grafu, pak závislost a = f(cr) vyjadřuje 
hledanou adsorpční izotermu. O tom, která z rovnic (2.11) a (2.13) lépe vystihuje tuto 
závislost, se přesvědčíme tak, že z hodnot cr,i, ai vypočteme pomocné proměnné Xi, Yi, ξi, ηi a 

vyneseme grafy závislosti Y = f(X) a η = f(ξ). Pro další výpočet vezmeme tu z obou závislostí, 
u které vynesené body lépe vyhovují lineárnímu vztahu. Pro tento případ zjistíme metodou 
nejmenších čtverců hodnoty směrnice k1 (k2) a úsek na ose q1 (q2) a z rovnice (2.14) resp. 
(2.17) vypočteme konstanty příslušné izotermy. Velikost chyby vyjadřuje směrodatná odchyl-
ka: 
 

( )
s

v,i
=

−

−
∑ a a

n

i

2

2
 

 
(2.21) 

 
kde ai jsou hodnoty naměřených adsorpčních kapacit, av,i hodnoty vypočtené podle příslušné 
adsorpční izotermy a n je počet měření 
 
Adsorpční kapacity ai a  pomocné proměnné pro  výpočet adsorpčních izoterem  Y = cm,r,i/ ai, 

X = cm,r,i, ξ = log cm,r,i, a η = log ai jsou uvedeny v tab. 2.4. Adsorpční izoterma a = f(cm,r) je 

uvedena na obr. 2.2, závislost Y = f(X) a η = f(ξ) na obr. 2.3. Z obrázku je zřejmé, že průběh 
adsorpční izotermy bude poměrně dobře popsán Langmuirovou izotermou. Její konstanty byly 
vypočteny metodou nejmenších čtverců. Z rovnic (2.15) a (2.16) jsou konstanty Langmuirovy 
izotermy (2.13). 
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Tab. 2.3 Hodnoty rovnovážných koncentrací fenolu při adsorpci na GAC. Počáteční koncen-
trace fenolu cm,0 = 1,0368 g/l 
 

m [g] cm,r,i[mg/l] m [g] cm,r,i [mg/l] 

0,4862 573,9 3,9373 31,6 
0,9987 309,1 4,9629 26,8 
1,4859 178,4 6,9872 15,6 
2,0318 97,3 9,9872 11,2 
3,0078 48,4   

 
am = 1/k1 = 1/9,11287 = 0,11 
b = 1/q1.am = 1/0,1097 . 0,11= 8,35 
 
V tab. 2.5 jsou uvedeny vypočtené hodnoty adsorbovaného množství av,i jak pro Langmuirovu, 
tak Freundlichovu izotermu. 
 
Hodnoty ai byly dosazovány v g/g a cr v g/l. Směrodatná odchylka je podle vztahu (2.20) pro 

Langmuirovu izotermu 4,84 g/m3 a pro Freundlichovu izotermu 5,83 g/m3. 
 
Tab. 2.4 Hodnoty pomocných proměnných pro linearizaci Langmuirovy (X, Y) a Freundli-
chovy izotermy (ξ, η) při adsorpci fenolu na GAC 
 

ai [g/kg] Xi [g/m3] Yi [g/l] ξ = log cr,i η =log ai 

95,21 573,90 6,0279 2,7688 1,9787 
72,87 309,05 4,2412 2,4900 1,8625 
53,77 178,38 3,0877 2,2513 1,7305 
46,24 97,34 2,1052 1,9883 1,6650 
32,86 48,43 1,4736 1,6851 1,5167 
25,53 31,63 1,2390 1,5001 1,4070 
20,95 26,79 1,2791 1,4280 1,3212 
14,69 15,55 1,0585 1,1917 1,1670 
10,27 11,19 1,0897 1,0488 1,0116 

 
Tab. 2.5 Vypočtené hodnoty av z rovnice (2.22) a (2.23) 

 
cr,i [g/m3] ai [g/kg] av,i [g/kg] Langm. i. av,i [g/kg] Freundl. i. 

573,90 95,21 90,78 107,35 
309,05 72,87 79,08 76,83 
178,38 53,77 65,65 57,09 
97,34 46,24 49,19 41,16 
48,43 32,86 31,59 28,22 
31,63 25,53 22,92 22,42 
26,79 20,95 16,33 20,50 
15,55 14,69 12,61 15,28 
11,19 10,27 9,37 12,79 

 
Langmuirovu izotermu uvedenou na obr. 2.3 lze vyjádřit rovnicí  
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Obr. 2.3 Linearizace Langmuirovy izotermy pro adsorpci fenolu na GAC 
 
Freundlichovu izotermu uvedenou na obr. 2.4 vyjadřuje vztah 
 

a cr= 0 15 0 54, . ,  (2.23) 
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Obr. 2.4 Linearizace Freundlichovy izotermy pro adsorpci fenolu na GAC 
 
2.6 Měření průběhu adsorpce při průtoku roztoku nehybnou vrstvou adsorbentu 
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Při čištění či úpravě vod v kolonách plněných zrnitým adsorbentem protéká voda nehybnou 
vrstvou adsorbentu. Při průtoku roztoku nějaké látky o koncentraci c0 vrstvou čerstvého ad-
sorbentu o délce L se zachytí na horní vrstvě adsorbentu rozpuštěná látka, takže dalšími 
vrstvami sloupce pak protéká čistá kapalná fáze. Adsorpční čelo, které odděluje vyčerpanou 
vrstvu adsorbentu od adsorbentu čerstvého, není ostré. V pracovní vrstvě o délce L0 vzniká 
koncentrační vlna udávající pokles koncentrace látky z hodnoty c0    na hodnotu c = 0. Během 

procesu se pracovní vrstva posunuje směrem dolů ke konci kolony, až v čase t = ν na odtoku z 
kolony zaregistrujeme určitou malou koncentraci rozpuštěné látky cν. Došlo k průniku rozpuš-

těné látky. Čas ν se nazývá doba průniku látky vrstvou L. Kdybychom stále sledovali koncen-
traci rozpuštěné látky na odtoku z kolony, zjistily bychom, že její hodnota postupně vzrůstá, až 
v čase t = t0 dosáhne počáteční hodnoty c0. Křivka vyjadřující časovou závislost koncentrace 
rozpuštěné látky v odtoku c = f(t) je znázorněna na obr. 2.5 a nazývá se průniková křivka. 
 
Tvar průnikové křivky pro daný systém adsorbent - adsorbát závisí hlavně na povrchovém 
zatížení q, udávajícím objem přiváděné kapaliny na jednotku plochy kolony za jednotku času. 
Při konstantním povrchovém zatížení q se koncentrační vlna pohybuje kolonou o délce L > L0 

paralelním přenosem. Průnikové křivky jsou proto pro různě vysoké náplně posunuty rovno-
běžně a zachovávají si svůj tvar nezávisle na délce kolony. Mezi délkou kolony L > L0 a dobou 

průniku ν platí lineární závislost 
 
ν = ν0 + k(L - L0) (2.24) 

 
kde ν0 je doba průniku vrstvou L0, což je délka kolony nutná k tomu, aby se rozvinula celá ad-
sorpční vlna. Rovnici (2.24) formuloval Šilov, používá se však i v jiných podobách, např. 
 
ν = kL - (kL0- ν0) = kL - τ (2.25) 

kde τ je tzv. ztráta ochranného času nebo ve tvaru 
 

ν = k(L - h) (2.26) 
 
kde h je efektivní délka vrstvy, která je pro adsorpci nevyužita (tzv. mrtvá vrstva) a určí se ze 
vztahu: 

h=
τ
k

 
 

(2.27) 

 
Konstanty Šilovovy rovnice můžeme stanovit dvojím způsobem: 
1) měřením doby průniku νi při různé délce vrstvy adsorbentu Li, 
2) stanovením konstant z jedné průnikové křivky zjištěné na zvolené vrstvě adsorbentu L > L0. 
 
Z průnikové křivky se mohou vypočítat konstanty různých tvarů Šilovovy rovnice (2.24) až 
(2.26). Na obr. 2.5 je v souřadnicích t, c/c0 taková průniková křivka schematicky znázorněna. 
Vedeme-li dělící hranici bodem t = td tak, aby plochy vyznačené na obr. 2.5 šrafováním byly 
stejné, pak pomocí úseček můžeme hledané konstanty určit. Je-li v rychlost paralelního 
přenosu koncentrační vlny, pak pro kolonu délky L platí: 
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ν = =
L

td

1

k
 

(2.28) 

 
L0 = (t0 - ν ) v (2.29) 

h = (td - ν ) v (2.30) 

 
Ztrátu ochranného času τ vypočteme ze vztahu (2.27); ν0 vyplývá z rovnice (2.25): 
 

ν0 = k L0 - τ (2.31) 

 
Konstanty Šilovovy rovnice je možné zjistit z hodnot průniků νi při zvoleném porchovém 
zatížení q v kolonách s různou výškou adsorbentu Li. Se zřetelem k Šilovově rovnici leží pro 

Li > L0 body v souřadnicích (Li, νi) na přímce. Hodnoty konstant se obvykle zjišťují graficky. 
 

 
 
Obr. 2.5 Schematické znázornění průnikové křivky 
 
 
2.7 Stanovení konstant Šilovovy rovnice z průnikové křivky 
 
Na koloně plněné GAC o výšce vrstvy L = 53 cm byla sledována adsorpce fenolu z vodného 
roztoku o počáteční koncentraci fenolu cm,0 = 550 mg/l. Povrchové zatížení q během měření 

bylo udržováno na hodnotě 5 m3/(m2.h). Koncentrace fenolu na odtoku by neměla překročit 
hodnotu cm,ν = 10 mg/l. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 2.4. Sestrojte průnikovou 

křivku a pomocí ní určete konstanty Šilovovy rovnice.  
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Tab. 2.4 Časová závislost koncentrace fenolu cm na odtoku z kolony 

 
t [min] cm [g/m3] t [min] cm [g/m3] 

611,5 0 859,9 320 
630,6 3 879,0 375 
649,7 5 898,1 400 
668,8 4 917,2 450 
687,9 5 936,3 470 
707,0 4 955,4 495 
726,1 15 974,5 515 
745,2 60 993,6 530 
764,3 80 1012,7 535 
783,4 135 1031,8 540 
802,5 190 1051,0 545 
821,7 225 1070,1 540 

 
 
Pracovní postup a vyhodnocování výsledků 
 
Měření se obvykle provádí ve skleněné trubici s pórovitým dnem, opatřené ve spodní části 
kohoutem. Kolona by měla mít co největší průměr, aby se významně neuplatňoval tzv. stěnový 
efekt (nedokonalé zaplnění prostoru v blízkosti stěn zrny náplně). Při adsorpci z vodných roz-
toků se trubice nejprve částečně naplní čistou vodou a začne se vnášet adsorbent. Jednotlivá 
zrna sedimentují a tvoří na pórovitém dnu sloupec. Tak se dosáhne rovnoměrného uložení zrn 
ve sloupci a zabrání se vzniku vzduchových bublin ve sloupci. Během vnášení adsorbentu se 
kohoutem pozvolna odpouští z kolony voda. Po vytvoření dostatečně vysoké vrstvy adsorbentu 
se z kolony vypustí tolik čisté vody, aby meniskus kapaliny byl asi 1 mm nad sloupce ad-
sorbentu. Kohout se uzavře a prázdný prostor nad vrstvou adsorbentu se opatrně naplní zkou-
maným roztokem. Horní část kolony se uzavře uzávěrem s přívodem od dávkovacího zařízení. 
Na dávkovacím zařízení se nastaví zvolený průtok a v čase t = 0 (počátek měření) se otevře 
kohout na koloně a zahájí se dávkování. V odtoku se pak v určitých časových intervalech sta-
novuje sledovaná látka. Změří se čas ν, při kterém došlo k průniku, tj. kdy byla v odtoku 
naměřena zvolená limitní koncentrace cν. Měření se ukončí v čase t = t0, kdy koncentrace v 
odtoku c se přibližně rovná počáteční koncentraci c0. Pro jednotlivé časy ti se vypočítají rela-
tivní koncentrace ci/c0 a vynesou se do grafu proti časům ti. Získá se tak průniková křivka c/c0 

= f(t), na níž se potom určí dělící čára v čase td způsobem uvedeným na obr. 2.5. Z hodnot ν, td 

a t0 se podle rovnic (2.28) až (2.31) vypočtou hledané konstanty různých tvarů Šilovovy 
rovnice. 
 
Pro určení konstant Šilovovy rovnice z měření průniku při různé délce vrstvy adsorbentu Li se 
popsaný pokus provede při stejném povrchovém zatížení q a různých výškách sloupce adsor-
bentu. Hodnoty naměřených dob průniku νi se vynesou do grafu proti příslušným výškám 
sloupce Li a vynesenými body se proloží přímka. Konstanty Šilovovy rovnice se obvykle s 
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dostatečnou přesností určují z grafu ν = f(L). Směrnice přímky udává hodnotu konstanty k, její 
průsečík s osou L udává hodnotu efektivní délky vrstvy h, která je pro adsorpci nevyužitá a 
průsečík s osou ν odpovídá ztrátě ochranného času τ (k objemu čisté vody, který vyplňuje 
mezery ve sloupci adsorbentu na začátku měření, se při vyhodnocování nepřihlíží, neboť je 
vzhledem k celkovému objemu čištěné vody během pokusu zanedbatelný). 
V tab. 2.7 jsou vypočteny relativní koncentrace cm,i/cm,0 pro jednotlivé časy ti a na obr. 2.6 je 

vynesena průniková křivka cm,i/cm,0 = f(t). Pro cm,ν/cm,0 = 10/550 je ν � 710 min a pro cm = 
cm,0   je t0 = 1100 min. 
 
Při splnění podmínky rovnosti ploch vyšrafovaných na obr. 2.6 prochází pro danou průnikovou 
křivku dělící čára hodnotou času td = 840 min. Z rovnice (2.28) je 
 

ν = = =
L

cm / min
td

53

840
0 0631,  

 
Hodnota konstanty k je rovna: 
 

k = =
1 1

0 0321ν ,
=15,85 min/cm = 26,41 h/m 
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Obr. 2.6 Průniková křivka pro vodný roztok fenolu (cm,0=550 mg/l, výška GAC 53 cm, povr-

chové zatížení q =5 m3/(m2.h)) 
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Tab. 2.7 Hodnoty relativních koncentrací cm/cm,0 
 

t [min] cm/cm,0 t [min] cm/cm,0 

611,5 0 859,9 0,582 
630,6 0,006 879,0 0,682 
649,7 0,009 898,1 0,727 
668,8 0,007 917,2 0,818 
687,9 0,009 936,3 0,855 
707,0 0,007 955,4 0,900 
726,1 0,027 974,5 0,936 
745,2 0,109 993,6 0,964 
764,3 0,146 1012,7 0,973 
783,4 0,246 1031,8 0,982 
802,5 0,346 1051,0 0,991 
821,7 0,409 1070,1 0,982 
840,8 0,463   

 
Podle vztahů (2.29) a (2.30) je 
 
 L0 = (1100 - 710) . 0,0631 = 24,6 cm = 0,246 m 
 
 h = (840 - 710) . 0,0631 = 8,20 cm = 0,082 m 
 
Z rovnice (2.27) je ztráta ochranného času 
 
 τ = h.k = 8,20 . 15,85 = 130 min = 2,17 h 
a podle vztahu (2.31) je 
 
 ν0 = 15,85 . 24,61 - 130 = 260 min = 4,3 h 
 
Vztah mezi délkou kolony L [m] a dobou průniku ν [h], při povrchovém zatížení 
q = 5 m3/(m2.h), lze pro danou soustavu adsorbent - adsorbát (GAC - fenol), vyjádřit podle 
vztahů (2.4) až (2.6): 
 
 ν = 4,3 + 26,41(L - 0,246) 
 
 ν = 26,41L - 2,17 
 
 ν = 26,41(L - 0,082) 
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3. STABILIZACE VODY - ODKYSELOVÁNÍ 
 

Ing. Nina Strnadová, CSc. 
 
 

3.1 Úvod 
 
Odkyselování vod je technologický proces, při kterém se z přírodních vod odstraňuje 
agresivní oxid uhličitý. Setkáváme se s ním zejména při úpravě podzemních vod na vodu pit-
nou či provozní, mnohdy bývá provozně řešen s odželezováním a odmanganováním. 
Nadřazeným pojmem odkyselení vody je stabilita vody, která je základním předpokladem ne-
jen snížení korozivních projevů vody při dopravě potrubím, ale současně zamezuje výraznému 
zhoršení její kvality produkty koroze. Spolu s kyslíkem patří agresivní oxid uhličitý mezi roz-
puštěné plyny, které se bezprostředně podílí na korozi trubních materiálů. 
 
Odstraňování agresivního oxidu uhličitého se provádí nejen z důvodů jeho korozivních 
účinků, ale i z důvodů hygienických. Agresivní vody mohou rozpouštět železo, měď, zinek a 
olovo z vodovodního potrubí, které jsou pak příčinou různých zdravotních potíží. Této 
chemické korozi podléhá především beton a materiály obsahující CaCO3. Korozní účinky 
mohou mít i vody obsahující sulfan, vyšší koncentrace hořečnatých iontů, síranů, chloridů aj. 
nebo naopak vody s nízkou koncentrací Ca2+ a Mg2+ iontů, kdy pak dochází k vyluhování 
vápenatých iontů z betonu a tím ke snížení pevnosti materiálu. 
 
Kovové materiály trubních řadů podléhají převážně elektrochemické korozi, jejíž rychlost 
závisí na koncentraci rozpuštěného kyslíku, hodnotě pH a iontovém složení vody. 
 
Korozní pochody vznikají na fázovém rozhraní kov-voda v důsledku vzniku elektrochemic-
kých článků s katodickým a anodickým prostorem. Zjednodušeně lze podíl vápenato-uhličita-

nového systému při korozi kovů objasnit tak, že v okolí katody, kde se uvolňují ionty OH-, 
může dojít k přesycení vody CaCO3, který se vylučuje na povrchu katody jako ochranná 
vrstva. V důsledku toho dochází nejenom ke snížení rychlosti katodické, ale i anodické 
reakce. Při malé katodické rychlosti se na anodě přeměňuje Fe2+ až na stabilní modifikace 
hydratovaných oxidů, které tvoří dobře ulpívající vrstvu na povrchu anody a brání další 
korozi. Při velké rychlosti katodických reakcí se naopak na anodě tvoří jen porézní vrstvy 
hydratovaných oxidů, které se uvolňují do kapalné fáze a neulpívají na povrchu materiálu 
vystaveného korozi. 
 
Mezi druhotné anodické reakce patří hydrolýza iontů Fe2+, ev. za přítomnosti hydrogenuhliči-
tanů také vznik málo disociovaného uhličitanu železnatého FeCO3 (s). Je-li ve vodě přítomen 
kyslík, dochází k oxidačním reakcím až na Fe(OH)3, ev. stabilní modifikace FeO(OH), Fe2O3, 
případně až k přeměně na Fe3O4. Posledně uvedený magnetit (Fe3O4) se bude tvořit 
především na stěnách potrubí dopravující vodu s vysokou tlumivou kapacitou. 
 
Vznik a účinnost ochranné vrstvy trubních materiálů byla do nedávna přisuzována pouze 
CaCO3. V roce 1980 byla zpracována studie, která poukazuje na příznivý pasivační účinek 
sraženiny FeCO3 (sideritu) vedle CaCO3 a to především u vod s hodnotou pH < 8,5. I když 

sraženiny Fe2+ byly součástí ochranných vrstev, nebyl jim připisován dostatečný význam. 
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Výše zmíněná tlumivá kapacita F se určí v souladu s odvětvovou normou TNV 75 7121 
"Požadavky na jakost vody dopravované potrubím" ze vztahu: 
 
F = 2,3 . cT(α0 + α2  ).α1 (3.1) 

 
Tlumivá kapacita vody obecně vyjadřuje schopnost tlumit změny pH po přídavku kyselin a 
zásad. V přírodních vodách má největší význam uhličitanový tlumivý systém, který se skládá 

ze dvou dílčích tlumivých systémů H2CO3* - HCO3
- a HCO3

- - CO3
2-, kde H2CO3* vyjad-

řuje veškerý rozpuštěný CO2 (volně hydratovaný i v nedisociované formě). 
 
Jednotlivé distribuční koeficienty αi vyjadřují poměrné zastoupení forem CO2 a určí se po-

mocí výrazů: 
 

αo = 

( ) ( )

1

1 1 1 2
2

+ + + +
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c H

K K

c H

.
 

 
(3.2) 
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+
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(3.4) 

 

K1 a K2 představují disociační konstanty kyseliny uhličité do 1. a 2. stupně, c(H+) koncentraci 
vodíkových iontů vyjádřenou v mol/l a cT součet všech koncentrací CO2 v mol/l. Hodnota cT  
se vypočítá ze vztahu: 
 

cT = 
( )c HCO3

1 2 2

−

+α α
 

 
(3.5) 

 
Rychlost a intenzita zmíněných korozivních procesů na stěnách potrubí závisejí na složení 
vody, především však na koncentraci hydrogenuhličitanových, uhličitanových a vápenatých 
iontů. Zvýšené koncentrace uvedených iontů rychlost koroze zpomalují. Působí tak inhibičně 
a hmotnostní úbytek materiálu způsobený korozí se snižuje. Odstranění oxidu uhličitého za 

současného zvýšení hodnoty pH, koncentrace HCO3
-, Ca2+ a Mg2+ má na snížení korozivních 

pochodů pozitivní účinek. 
 
Zařazení stabilizace vody jako finálního úpravárenského postupu má nejedno opodstatnění. 
Nejvýznamnější je však snaha po dosažení, resp. přiblížení se k vápenato-uhličitanové rovno-
váze v upravené vodě, což je rozhodující pro potlačení korozivních projevů vody při její dop-
ravě ke spotřebiteli. 
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Základní chemickou rovnováhou, která se uplatňuje nejen v přírodních vodách, ale i při posu-
zování agresivity vody a při řízení stabilizačních a odkyselovacích procesů je vápenato-uhliči-

tanová rovnováha vyjadřující vztah mezi ionty HCO3-, CO3
2-, Ca2+ a volným CO2. 

 

CaCO3(s) + H2O + CO2  =  Ca2+ + 2 HCO3
- (3.6) 

 

CaCO3(s) = Ca2+ + CO3
2- (3.7) 

 
Odkyselování vod se provádí způsobem mechanickým nebo chemickým a o volbě toho 
kterého způsobu rozhoduje chemické složení vody.  
 
Mezní a optimální hodnoty složení vody dopravované potrubím (betonovým, ocelovým, liti-
novým) jsou z hediska agresivity vody a podmínek pro vytvoření ochranné vrstvy v potrubí 
dány TNV 75 7121 a jsou uvedeny v tabulce 3.1. Požadavky na jakost vody dopravované pot-
rubím s maltovou vystýlkou se řídí požadavky pro beton a azbestocement, požadavky na 
jakost vody dopravované potrubím z plastů a skla se vzhledem k vysoké chemické odolnosti 
těchto materiálů nespecifikují. 
 

Oxid uhličitý, který je podle rovnice (3.6) v rovnováze s ionty HCO3
- a je nezbytný k tomu, 

aby se CaCO3(s) nevylučoval ani nerozpouštěl, se nazývá rovnovážný. Je-li ve vodě přítomno 
větší množství volného CO2 než odpovídá rovnovážnému, má voda tendenci rozpouštět 
CaCO3(s). Rozdíl mezi obsahem volného a rovnovážného CO2 se označuje jako nadbytečný 
CO2. Veškerý nadbytečný CO2 nebo jeho část může působit agresivně na stavebniny nebo 
kovy a toto množství CO2 se pak nazývá agresivní. Je-li naopak ve vodě přítomno méně vol-
ného CO2 než odpovídá rovnovážnému množství, má voda tendenci vylučovat CaCO3(s) a 
tvořit inkrustace. 
 
 
Tab. 3.1 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím 
 

materiál potrubí 
ukazatel 

ocel, litina beton, azbestocement 

* agresivní CO2 na 
vápenec  [mmol/l] 

 
-0,1 až + 0,11 

 
-0,1 až + 0,11 

KNK4,5 [mmol/l] ≥  0,8 - 

c(Ca2+) [mg/l] ≥  20 ≥  20 
F [mmol/l] ≥  0,1 - 
Is ≥  ISG ** ≥  ISG ** 

SO4
2- [mg/l] - < 250 

pH - ≥  6,7 
 
*   Pro výpočet agresivního oxidu uhličitého na vápenec ∆c(CO2) platí rovnice 
 
∆c(CO2) = c(H2CO3)o - c(H2CO3)r (3.8) 
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kde c(H2CO3)o je koncentrace oxidu uhličitého v upravované vodě a c(H2CO3)r koncentrace 

CO2 v rovnovážném stavu. 
 
Přesycení CaCO3 je definováno vztahem: 
 

P=c(Ca2+)o - c(Ca2+)r       ev. P= - ∆ c(CO2) (3.9) 
 

kde c(Ca2+)o je koncentrace Ca2+ odkyselované vody a c(Ca2+)r koncentrace vápenatých 

iontů v odkyselené, stabilizované vodě v rovnovážném stavu. 
 

**  Veličina ISG představuje mezní hodnotu Is zjištěnou na základě funkčního vztahu Is = f(F) 

uvedeného na obr. 3.1. Křivky doporučených mezných hodnot Is jsou vyjádřeny v závislosti 

na tlumivé kapacitě vody s rozlišením pro 2 mezní koncentrace neutrálních aniontů NA (s 

výjimkou koncentrací iontů HCO3
- a CO3

2-). 
 

c(NA) = Σc(A2-) + Σc(A-) (3.10) 
 

Prakticky se hodnota NA určí ze znalosti koncentrací síranů, chloridů a dusičnanů v odkyselo-
vané vodě. 
 
Základní práce zabývající se vápenato-uhličitanovou rovnováhou ve spojení s posuzováním 
agresivity vody popisují studie řady autorů, především Tillmanse, Langeliera, Alekina, 
Schmitta a Macha. Principem hodnocení agresivity je sestrojení rovnice rovnovážného stavu  
mezi libovolnými dvěma nebo více proměnnými, případně mezi jejich kombinacemi. Rovnici 
pak nazýváme rovnicí rovnovážné čáry. Tak např. Tillmans volil závislost mezi rovnovážným 

CO2 a koncentrací HCO3-; Schmitt mezi hodnotou pH a koncentrací Ca2+; Langelier mezi 

hodnotou pH, koncentrací iontů HCO3
- a Ca2+. Výsledkem těchto zpracování je funkční 

vztah, který však neumožňuje přímý výpočet rovnovážné čáry. 
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Obr. 3.1 Doporučené mezní hodnoty ISG v závislosti na tlumivé kapacitě vody F 
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V praxi se značně rozšířil výpočet Langelierova indexu nasycení, který je jedním z indexů 
nerovnovážnosti. Langelierův index Is udává, zda voda daného složení je nebo není v rovno-

váze s tuhým CaCO3. Voda, která je ve vápenato-uhličitanové rovnováze nebo je slabě přesy-
cená CaCO3 má tendenci vytvářet ochranné vrstvy na vnitřních stěnách trubních materiálů. 
Langelierův saturační index Is je charakterizován rozdílem hodnot pH a pHs a určí se ze 

vztahu  
 
Is = pH - pHs (3.11) 

 
kde pHs je hodnota pH vody, která je v rovnováze s CaCO3, (je stabilizovaná). Použitelnost 

výpočtu saturačního pHs je omezena maximální hodnotou pH 8,3. Vzhledem k předpokla-

dům, za kterých byl saturační index odvozen, je třeba získaným hodnotám přikládat pouze 
semikvantitativní význam. Saturační index je ukazatelem tendence vlastností vody a nikoliv 
mírou agresivity. Za rovnovážný stav se obvykle považují hodnoty Is = ±  0,25. Voda má ten-

denci rozpouštět CaCO3, je agresivní, je-li Is < 0, v případě Is > 0 má voda účinky 

inkrustující.  Pro výpočet hodnoty pHs je možné použít na základě znalostí aktivitních 

koeficientů γ a součinu rozpustnosti uhličitanu vápenatého Ks vztah, kde c jsou látkové 

koncentrace v mol/l: 
 

pHs=log ( ) ( ) ( ) ( )sK

2K 2Ca 3HCO
2Ca 3HCO

. .
log log

γ γ+ −
− + − −c c  

 
(3.12) 

 
Pro malé hodnoty iontové síly µ (menší než 0,005 mol/l) lze použít pro výpočet aktivitních 
koeficientů limitní Debyeův-Hückelův vztah: 
 

log γi = A iz2. µ  (3.13) 

 
kde A je konstanta závisející na teplotě a zi nábojové číslo iontu. Pro výpočet hodnoty pHs 
(při teplotě 25 oC) se použitím rovnice (3.13) získá vztah (látkové koncentrace iontů jsou 
dosazovány v mmol/l): 
 

pHs=log ( ) ( )sK

2K
2Ca 3HCO+ + − + − −2 5 6 0, , log logµ c c  

  
(3.14) 

 
Vzhledem k tomu, že při běžných chemických rozborech se iontová síla neuvádí, ale běžným 
ukazatelem vod je koncentrace rozpuštěných látek, mineralizace vzorku (RL), byly sestrojeny 
tabulky s vymezením závislosti hodnoty log Ks/K2 na teplotě i na koncentraci RL - viz. 

tabulka 3.2. Vztah mezi iontovou sílou µ a koncentrací RL (cRL v mg/l) se určí ze vztahu 
 
µ = 2,5 . 10-5 . cRL (3.15) 

 
Na hodnotu pHs má vedle teploty a koncentrace RL vliv i asociace vápenatých a hydrogen-

uhličitanových iontů za tvorby různých iontových asociátů. U více mineralizovaných vod 
může stupeň asociace být značně významný. Například ve vodě, kde je koncentrace RL cca 
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1000 mg/l může být až 20 % veškerého vápníku vázáno v různých asociátech. Do rovnice 
(3.12) a (3.14) se pak musí dosadit pouze koncentrace volných vápenatých a hydrogenuhliči-
tanových iontů a ne veškeré koncentrace, které byly stanoveny chemickou analýzou. 
 
Často se v praxi Langelierův index hodnotí pouze pomocí hodnoty pHs vypočtené z rovnice 

 

pHs=log ( ) ( )sK

2K
2Ca 3HCO− + − −log logc c  

 
(3.16) 

 
Vypočtené hodnoty Is pomocí vztahu (3.16), látkové koncentrace dosazované v mol/l, jsou 

převážně vyšší než skutečné. Agresivita málo mineralizovaných vod je většinou nadhodno-
cena, naopak u vod s vysokou mineralizací je podhodnocena. 
 
 
Tab. 3.2 Závislost hodnoty log Ks/K2 na teplotě a koncentraci RL 

 
RL teplota [oC] 

[mg/l] 0 10 20 25 50 60 
0 2,20 2,09 1,99 1,94 1,73 1,65 
40 2,33 2,22 2,12 2,07 1,86 1,76 
80 2,37 2,26 2,16 2,11 1,90 1,82 
120 2,41 2,30 2,20 2,15 1,94 1,86 
160 2,43 2,32 2,22 2,17 1,96 1,88 
200 2,46 2,35 2,25 2,20 1,99 1,91 
240 2,49 2,38 2,28 2,23 2,03 1,94 
280 2,51 2,40 2,30 2,25 2,05 1,96 
320 2,53 2,42 2,32 2,27 2,07 1,98 
360 2,54 2,43 2,33 2,28 2,08 1,99 
400 2,56 2,45 2,35 2,30 2,10 2,01 
480 2,59 2,49 2,39 2,33 2,13 2,04 
560 2,62 2,51 2,41 2,36 2,16 2,07 
640 2,65 2,54 2,44 2,39 2,19 2,10 
720 2,67 2,56 2,46 2,41 2,21 2,12 
800 2,68 2,58 2,48 2,42 2,22 2,13 

 
Pro hodnocení agresivity vod se v některých případech  používá též Ryznarův index stability, 
který je definován vztahem: 
 
RI = 2 pHs - pH (3.17) 

 
Z rovnice (3.17) je  zřejmé, že hodnota RI nabývá pouze kladných hodnot. Vody, kde hodnota 
RI > 7,5 mají agresivní účinky, v případě RI < 6,0 lze usuzovat na inkrustační účinky a vytváří 
se ochranná vrstva jejíž součástí je CaCO3. Hodnoty RI v rozmezí 6,0 až 7,5 se považují za 
rovnovážné. 
Hodnocení agresivních účinků vody, resp. výpočet agr. CO2 pomocí Lehmannových-
Reussových tabulek je již považován za historický. Vzhledem k jednoduchosti výpočtu 
agresivního CO2 jsou však ještě na mnohých pracovištích používány. Lze je použít pro 
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hodnocení agresivity málo mineralizovaných vod za současné převahy koncentrací Ca2+ a 

HCO3
- nad ostatními kationty a anionty. Hodnoty používané pro výpočet agr. CO2 jsou 

uvedeny v tabulce 3.3. 
 
Doposud uvedené způsoby hodnocení agresivních účinků vody na základě různých 
výpočtových vztahů, včetně způsobu uvedeného v TNV 75 7121, poskytují určitý údaj o 
agresivitě vody, nicméně skutečné agresivní účinky na trubní materiály se více či méně odli-
šují. Z toho důvodu je vedle výpočtových vztahů nejspolehlivější provedení dlouhodobé (30 
až 180 dní) Heyerovy zkoušky, ev. posouzení korozivních účinků přímo korozní zkouškou s 
namodelovanými skutečnými hydraulickými podmínkami proudění vody. 
 
 
Tab. 3.3 Výpočet koncentrací agresivního CO2 na vápenec podle Lehmanna a Reusse 

 
S G S G S G S G 
10 10,0 60 55,7 110 90,9 160 118,1 
12 12,0 62 57,2 112 92,2 162 119,1 
14 13,9 64 58,8 114 93,4 164 120,1 
16 15,9 66 60,4 116 94,6 166 121,0 
18 17,8 68 62,0 118 95,8 168 122,0 
20 19,8 70 63,5 120 97,0 170 123,0 
22 21,7 72 65,0 122 98,1 172 123,9 
24 23,7 74 66,5 124 99,2 174 124,7 
26 25,6 76 68,0 126 100,4 176 125,7 
28 27,5 78 69,5 128 101,5 178 126,6 
30 29,4 80 71,0 130 102,6 180 127,5 
32 31,2 82 72,4 132 103,7 182 128,4 
34 33,1 84 73,8 134 104,8 184 129,2 
36 34,9 86 75,2 136 105,9 186 130,2 
38 36,8 88 76,6 138 106,9 188 131,0 
40 38,6 90 78,0 140 108,1 190 131,9 
42 40,3 92 79,3 142 109,1 192 132,7 
44 42,1 94 80,8 144 110,2 194 133,7 
46 43,9 96 82,1 146 111,2 196 134,4 
48 45,6 98 83,3 148 112,2 198 135,2 
50 47,3 100 84,6 150 113,2 200 136,0 
52 49,0 102 85,9 152 114,2 210 141,6 
54 50,7 104 87,2 154 115,3 220 145,6 
56 52,4 106 88,4 156 116,3 230 149,8 
58 54,0 108 89,7 158 117,3 240 153,8 

 
S = V + U  G = A + U  A = G - U 
 
kde  A představuje koncentraci agresivního CO2 v mg/l 
 V je koncentrace volného CO2 v mg/l 
 U je koncentrace uhličitanového CO2 v mg/l a vypočítá se ze vztahu: 

 U = 22 c(HCO3
-), přičemž c(HCO3

-) je koncentrace HCO3- vyjádřená v mmol/l. 



3-8 

Způsoby, kterých lze pro dosažení vápenato-uhličitanové rovnováhy využít, se dělí na 
mechanické a chemické (s dávkováním alkalizačních prostředků v kapalné fázi nebo použití 
pevných odkyselovacích hmot). Jako kapalné alkalizační prostředky se používá vápno, uhliči-
tan sodný či draselný, ev. hydroxid sodný či draselný. Pro pouhé dosažení vápenato-uhličita-
nové rovnováhy se však posledně dva uvedené prostředky nedoporučují používat, protože se 
nezvyšuje c(Ca2+), tím ani schopnost vody vázat CO2 a nepodporují se tak podmínky pro 
vznik pasivační vrstvičky. 
 
 
3.2 Mechanické odkyselování vod provzdušňováním 
 
Mechanické odkyselování je vhodné pro takový typ vod, kde je zvýšená koncentrace volného 
CO2 za současně vyšší koncentrace iontů Ca2+ a Mg2+. Odkyselovací účinek závisí především 
na velikosti mezifázového povrchu kapalina - plyn (vzduch), tudíž na množství přiváděného 
vzduchu do systému. Při tomto způsobu odkyselování se sice z vody odvětrá korozivně 
působící agresivní CO2, avšak voda se na druhé straně obohatí kyslíkem, který korozi 
podporuje. Je proto třeba pro každý jednotlivý zdroj podzemní vody a současně materiál 
trubního řadu určit vhodný způsob odkyselení. 
 
 
3.3 Odkyselování pomocí hydroxidu vápenatého 
 
Po přídavku hydroxidu vápenatého do vody obsahující volný oxid uhličitý mohou probíhat 
následující reakce: 
 

Ca2+ + 2 OH- + 2 CO2  =  Ca2+ + 2 HCO3
- (3.18) 

 

2 Ca2+ + 2 HCO3
- + 2 OH-  =  2 CaCO3 + 2 H2O (3.19) 

 
Volný oxid uhličitý se odstraňuje při reakci (3.18). Přebytkem hydroxidu vápenatého, reakce 

(3.19), dochází též k částečnému odstranění iontů Ca2+ a HCO3
- z vody ve formě CaCO3. 

 
Teoretická dávka hydroxidu vápenatého z rovnice (3.8) potřebná k odstranění 1 mg CO2 je 
0,84 mg Ca(OH)2, resp. 0,636 mg CaO. Volí se taková dávka hydroxidu vápenatého, při které 
se ustanoví vápenato-uhličitanová rovnováha. Tím se vytvoří podmínky pro vznik ochranné 
vrstvy v potrubí. Na každých 10 mg/l odstraněného CO2 vzrůstá koncentrace hydrogenuhliči-
tanů v odkyselené vodě o 0,227 mmol/l (13,8 mg/l) a tím roste i množství rovnovážného CO2. 
Proto je výpočet teoretické dávky hydroxidu vápenatého z původního obsahu agresivního CO2 
pouze orientační.  
 
Koncentrace vápenného mléka nebo vápenné vody se stanoví experimentálně. Cca 10 g rozdr-
ceného CaO či Ca(OH)2 se smíchá s destilovanou vodou v odměrné baňce o objemu 1000 ml. 
Za občasného promíchání se roztok ponechá 1 až 3 hodiny stát. Po této době se po odsazení 
hrubších částic odlije horní vrstva do Erlenmayerovy baňky a baňka se uzavře. Pro stanovení 
koncentrace CaO v tomto zásobním roztoku vápenného mléka se po promíchání odpipetuje 10 
ml suspenze do suché titrační baňky a titruje se HCl o koncentraci 0,1 mol/l na fenolftalein. 1 
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ml HCl o koncentraci 0,1 mol/l odpovídá 3,705 mg Ca(OH)2, tj. 2,804 mg CaO. Při stanovení 
obsahu CaO ve vápenné vodě se suspenze zfiltruje, do titrační baňky se odměří 50 ml filtrátu 
a dále je postup totožný jako v případě vápenného mléka. 
 
 
3.4 Návrh optimální dávky hydroxidu vápenatého pro odkyselení vody 
 
Je třeba stanovit dávku hydroxidu vápenatého pro odkyselení vody, která obsahuje 33,0 mg/l 
volného CO2. Voda dále obsahuje 20 mg/l agresivního CO2 (vypočteného z tabulek 

Lehmanna-Reusse); 2,8 mmol/l HCO3
- a 3,0 mmol/l Ca2+. Hodnota pH vody je 6,0. 

Výpočtem byla při teplotě 20 oC určena hodnota pHs = 7,5 a hodnota Is = 1,5 .  

 
Pracovní postup 
 
Základní teoretická dávka hydroxidu vápenatého [DCa(OH)2] se orientačně vypočítá z 
množství agr. CO2. Na odstranění 20 mg/l CO2 je teoreticky zapotřebí 16,8 mg/l hydroxidu 
vápenatého. Provádíme-li odkyselení na zařízení používaném pro určení optimální dávky koa-
gulantu, máme možnost 6ti násobků této teoretické dávky hydroxidu vápenatého. Do dvou 
litrových kádinek se odměří 1000 ml odkyselované vody a za míchání vody (60 ot/min) se 
přidají vypočtené dávky hydroxidu vápenatého ve formě vápenné vody či vápenného mléka 
(0,5; 1; 1,5; 1,75; 2 a 3 násobky vypočtené teoretické dávky). Po 5ti minutovém míchání se 
vzorky zfiltrují přes papírový filtr a ve filtrátu se stanoví koncentrace Ca2+; KNK4,5; ZNK8,3 
a hodnota pH. Ze zjištěných hodnot se ze vztahu (3.16) vypočítá hodnota pHs a následně Is. 

Vyhodnocení zmíněného příkladu je uvedeno v tabulce 3.4. 
 
Výsledkem laboratorního pokusu odkyselení vody je návrh provozní dávky hydroxidu vápe-
natého cca 30 mg/l. Takto upravená voda bude mít pravděpodobně pH 7,2; koncentraci 

HCO3
- 3,6 mmol/l; koncentraci volného CO2 pod 10 mg/l a koncentrace agresivního CO2 

podle Lehmanna-Reusse bude nulová. Langelierův index bude přibližně - 0,1. Z tabulky 3.4 je 
zřejmé, že při větších dávkách hydroxidu vápenatého probíhá již reakce, kdy dochází k od-
straňování iontů vápenatých a hydrogenuhličitanových za vzniku CaCO3 (s).  

 
Tab. 3.4 Vyhodnocení pokusu odkyselení vody pomocí hydroxidu vápenatého 
 

DCa(OH)2 c(HCO3-) cm(CO2) [mg/l] pH pHs Is 

[mg/l] [mmol/l] volný agresivní    
8,4 2,9 22,0 11,3 6,5 7,45 - 0,95 
16,8 3,1 15,4 5,4 6,6 7,40 - 0,80 
25,2 3,4 11,0 0,5 7,0 7,34 - 0,34 
29,4 3,6 8,8 0 7,2 7,32 - 0,12 
33,6 3,6 6,6 0 7,3 - - 
50,4 3,0 2,2 0 7,8 - - 

 
 
3.5 Odkyselování filtrací přes odkyselovací hmoty 
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Při odkyselování filtrací vrstvou odkyselovacích hmot (mramorová drť, pálený dolomit nebo 
magnezit) se v podstatě jedná o reakci oxidu uhličitého s CaCO3 či MgO podle rovnic: 
 

CaCO3 + CO2 + H2O  =  Ca2+ + 2 HCO3
- (3.20) 

 

MgO + 2 CO2 + H2O = Mg2+ + 2 HCO3
- (3.21) 

 

Ca2+ + 2 HCO3
- + MgO = CaCO3 + MgCO3 + H2O (3.22) 

 
Při odkyselování vody filtraci přes mramorovou drť (CaCO3) vzrůstá na každých 10 mg/l vol-
ného oxidu uhličitého koncentrace hydrogenuhličitanů v odkyselené vodě o 0,454 mmol/l, tj. 
o 27,7 mg/l (rovnice 3.20). Vzhledem k malé odkyselovací aktivitě mramoru je možné praco-
vat pouze při malých filtračních rychlostech (max do 3 m/h), z důvodu potřebné dostatečně 
dlouhé doby kontaktu vody s odkyselovacím materiálem CaCO3, min. 10 minut. Odkyselo-
vání pomocí mramorové drti není vhodné pro vody s větší koncentrací vápníku a hořčíku a 
pro vody obsahující železo a mangan (vzhledem k možnému zanesení filtrační vrstvy vylou-
čenými hydratovanými oxidy železa a manganu). 
 
Při odkyselování pomocí alkalických dolomitických hmot vzrůstá na každých 10 mg/l volného 
CO2 koncentrace hydrogenuhličitanů cca o 0,35 mmol/l, tj, o 21,4 mg/l (cca o 23 % méně než 
při použití mramorové drtě). Dolomitické odkyselovací hmoty si samy udržují rovnováhu 
reakcemi výše uvedenými (3.20 až 3.22). Používané filtrační rychlosti jsou minimálně 3 x 
vyšší než v případě mramoru, přesahují i 10 m/h. Důvodem vyšších filtračních rychlostí je 
velká odkyselovací aktivita materiálu, která je příčinou krátké doby kontaktu vody s náplní, v 
praxi postačuje pouze několik minut.  
 
Odkyselování páleným magnezitem (účinná složka MgO) je vhodné i pro více mineralizované 
vody. Koncentrace hydrogenuhličitanů vzrůstá na každých 10 mg/l volného oxidu uhličitého 
cca o 0,227 mmol/l, tj. asi o 13,8 mg/l (cca o 50 % méně než při použití mramorové drtě a o 
35 % méně v případě použití dolomitických hmot). Rychlost filtrace je srovnatelná s dolomi-
tickými hmotami, používá se max. 10 m/h.  
 
Odkyselovací účinek závisí na teplotě a složení vody a současně na druhu, zrnění a výšce 
náplně odkyselovací hmoty. Zrnění a výška náplně ovlivňují dobu kontaktu vody s odkyselo-
vací hmotou. Při výpočtu doby kontaktu postačuje uvažovat pouze objem průlin filtrační 
náplně (představuje cca 30 až 40 % jejího celkového objemu). Výsledky odkyselovacích labo-
ratorních pokusů filtrace přes odkyselovací hmoty je možné přenést do provozního měřítka 
pouze v případě, kdy laboratorní model byl provozován za stejných, v provoze očekávaných, 
hydraulických parametrů. 
 
Při uvádění odkyselovacího filtru do provozu se filtr nejprve zatopí přívodem vody zdola a 
pak se musí zapracovat dlouhodobým promýváním vodovodní nebo zkoušenou vodou (směr 
průtoku shora dolů). Pracuje se při filtračních rychlostech v rozmezí cca od 5 do 10 m/h a to 
tak dlouho, pokud nevymizí alkalická reakce filtrátu na fenolftalein. Mnohdy je třeba filtr 
promývat kontinuálně i po dobu jednoho týdne. Po skončení promývání a pak každého dalšího 
pokusu se voda z filtru nevypouští, aby filtr byl připraven pro další odkyselovací pokus. 
Vnitřní průměr laboratorního filtru má být minimálně 4 cm. 
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Vztah mezi filtrační rychlostí v [m/h], průtokem vody na laboratorním filtru Q [ml/min] a jeho 
plochou S [cm2] je dán vztahem 
 

Q = 
v. .S100

60
 = 1,67 v.S 

 
(3.23) 

 
 
3.5.1 Odkyselování vody filtrací přes polovypálený dolomit (PVD) 
 
Je třeba navrhnout filtrační rychlost pro odkyselování podzemní vody o hodnotě pH 6,7 a 
koncentraci rozpuštěných látek 668 mg/l. Voda obsahuje při teplotě 10 oC 40,1 mg/l volného 
CO2; 34,8 mg/l agresivního CO2, KNK4,5 je 1,1 mmol/l, koncentrace Ca2+ 1,93 mmol/l a 

koncentrace Mg2+ 0,92 mmol/l. 
 
Při návrhu potřebné filtrační rychlosti a tím i potřebné doby kontaktu odkyselované vody s 
filtračním materiálem se na základě zkráceného chemického rozboru vypočítá podle 
Lehmanna-Reusse koncentrace agresivního CO2 a ze vztahu (3.16) hodnota pHs. Korekce na 

rozpuštěné látky se provede pomocí tabulky 3.2. Vypočtená hodnota rovnovážného pHs je 

8,34, hodnota Is = - 1,64. 

 
Laboratorní filtr o vnitřním průměru 5 cm (plocha 20 cm2) byl naplněn odkyselovacím mate-
riálem PVD do výšky 1 m. Objem průlin v náplni, při předpokládané pórovitosti 40 %, před-
stavuje 800 cm3.  
 
Odkyselování vody, filtrace přes odkyselovací materiál (směr průtoku shora) se zahájí pouze v 
případě, kdy je odkyselovací hmota dokonale promyta. Zásobník odkyselované vody se pro-
pojí s filtrem a otevře se přívodní kohout. Vlastní průtok se reguluje výpustným kohoutem a 
počítá se skutečná rychlost filtrace. Postupuje se od nejmenších filtračních rychlostí k větším. 
Potřebný průtok vody filtrem se odhadne ze vztahu (3.23).  
 
Pro vyhodnocení odkyselovacího účinku filtrační náplně se odebírají vzorky na odtoku z filtru 
nejdříve až po šesté výměně vody v průlinách náplně a to při každé filtrační rychlosti, tj. po 
protečení objemu asi 5 l vody. Důvodem tohoto intervalu mezi jímanými vzorky při různých 
filtračních rychlostech je ustanovení nové vápenato-uhličitanové rovnováhy sledovaného 
systému. Filtrační rychlost se zvyšuje tak dlouho, až dojde k průniku agresivního CO2 nebo až 
složení odtoku neodpovídá požadovaným hodnotám pro jakost vody dopravované potrubím 
(TNV 75 7121). Výsledky odkyselování pomocí PVD jsou uvedeny v tab. 3.5. 
 
Z výsledků provozu laboratorního filtru plněného PVD a použitého pro odkyselování 
podzemní vody obsahující 35 mg/l agresivního CO2 vyplynulo, že jej lze odstranit a tím 
dosáhnout vápenato-uhličitanové rovnováhy při filtrační rychlosti 3,5 m/h. Při této filtrační 
rychlosti vzroste koncentrace hydrogenuhličitanů v odkyselené vodě na hodnotu cca 2,5 
mmol/l a vápníku na 2,7 mmol/l. Hodnota pH v odkyselené vodě bude asi 7,6. Provedeme-li 
posouzení agresivních účinků odkyselené vody s ohledem na TNV 75 7121, splňuje odkyse-
lená voda požadavky na dopravu jak betonovým tak ocelovým potrubím. Hodnota tlumivé 
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kapacity F je 0,44 mmol/l a hodnota Is = -0,25 je větší než z obr. 3.1 odečtená hodnota ISG 

(pro NA = 3,2.mmol/l) - 0,38. 
 
 
Tab. 3.5 Výsledky laboratorních pokusů při použití PVD jako odkyselovacího materiálu 
 

v c(HCO3
-) cm(CO2) [mg/l] pH pHs Is 

[m/h] [mmol/l] volný agresivní    
2,5 2,6 0 0 7,8 7,9 -0,1 
3,8 2,5 1,2 0 7,6 7,9 -0,3 
5,0 2,4 3,6 0 7,3 7,9 -0,6 
6,3 2,1 5,8 2,8 7,0 7,9 -0,9 
7,5 1,8 12,4 9,4 6,8 7,9 -1,1 
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4. ODŽELEZOVÁNÍ A ODMANGANOVÁNÍ 
 

Doc. ing. Václav Janda, CSc. 
 
 
4.1 Úvod 
 
Železo a mangan se ve vodách mohou vyskytovat buď v rozpuštěné redukované formě jako 
jednoduché hydratované ionty Fe2+ a Mn2+ nebo ve vyšších nerozpuštěných oxidovaných 
formách FeIII  a MnVI, popřípadě MnIII . Tyto výševalentní formy neexistují za běžných hodnot 
pH vody v rozpuštěném stavu a vylučují se jako hydroxidy. Železo a mangan se mohou 
vyskytovat ve vodách také vázáné v organických komplexech. 
 
Železnaté a manganaté ionty se mohou vyskytovat ve vodě pouze v tom případě, že v ní není 
současně rozpuštěn kyslík. Tento předpoklad je splněn pouze u některých podzemních vod. 
Koncentrace železa a manganu v podzemních vodách se pohybuje od nuly do řádově několika 
jednotek mg/l, přičemž ve vyšší koncentraci se vyskytuje zpravidla železo. Je obvyklé, že 
mangan železo pouze doprovází. Existují samozřejmě podzemní vody, kde koncentrace železa 
a manganu může být až desítky mg/l. Jejich ekonomická upravitelnost na vodu pitnou je pak 
diskutabilní. Koncentrace železa a manganu, která se může vyskytnout v povrchových vodách, 
je řádově nížší, než u vod podzemních. Koncentrace železa a manganu přítomná ve formě 
suspenze nebo komplexně vázané v organických látkách je maximálně několik desetin mg/l. 
Sezónně se mohou železo a mangan vyskytovat v povrchových vodách ve vyšší koncentraci v 
období jarní a podzimní cirkulace v údolních nádržích, kde mohou být při vertikální 
stratifikaci vody přítomny v hypolimniu v redukované rozpuštěné formě. 
 
Podle normy ČSN 757111 Pitná voda je koncentrace železa v pitné vodě limitována hodnotou 
0,3 mg/l a manganu 0,1 mg/l. Železo a mangan nejsou pro člověka toxikologicky nijak výz-
namné složky pitné vody. Vyšší koncentrace těchto prvků v pitné vodě působí především 
technologické závady v rozvodu vody a senzorické závady u spotřebitele. 
 
Negativní působení vyšších koncentrací železa a manganu v pitné vodě spočívá především v 
tom, že: 
 
1. Železnaté a manganaté ionty jsou v rozvodu pitné vody chemicky oxidovány do vyšších 
forem, které hydrolyzují za vzniku nerozpustných hydroxidů. Vznikají suspenze těchto 
hydroxidů, které dávají pitné vodě nepřijatelný zákal a zabarvení. 
 
2. V rozvodu vody dochází k oxidaci manganatých a železnatých iontů železitými a man-
ganovými bakteriemi. Dochází k zarůstání potrubí hydroxidy železa a manganu. 
 
3. Pokud dojde k průniku železnatých a manganatých iontů až ke spotřebiteli, dochází k 
oxidaci a vylučování železa a manganu na místech, kde jsou pro tytu procesy příhodné pod-
mínky; např. v bojlerech, karmách a pračkách. Na teplosměnných plochách dochází k 
vylučování inkrustů a v pračkách ke vzniku rezavých skvrn na prádle. 
 
4. Citlivější skupiny populace mohou vyšší koncentrace železa a manganu ve vodě postihnout 
i chuťově. 
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Princip většiny metod používaných pro odstranění železa a manganu z podzemních vod 
spočívá v tom, že původně rozpuštěné železo a mangan jsou převedeny na nerozpustné slou-
čeniny a tyto sraženiny jsou z vody separovány vhodnými mechanickými procesy, jako je 
sedimentace a filtrace, popřípadě přímá filtrace. O zařazení sedimentace rozhoduje koncen-
trace suspenzí v upravované vodě, tedy koncentrace železa a manganu v surové podzemní 
vodě. Pokud je jejich koncentrace ve vodě nižší, než zhruba 3 mg/l, bude jako separační 
stupeň zcela jistě použita pouze filtrace. Při vyšší koncentraci je již nutné uvažovat dvou-
stupňovou separaci suspenze, tedy sedimentaci a filtraci. 
 
Pro převedení železnatých a manganatých iontů na nerozpustné sloučeniny lze v zásadě uva-
žovat dva procesy: 
 
1. Alkalizaci vody na vyšší pH. Vylučují se hydroxid železnatý a manganatý, které se při vyšší 
hodnotě pH vody rychle oxidují do vyšších stupňů kyslíkem, který do vody samovolně 
difunduje otevřenou hladinou. Jako alkalizační prostředek lze použít vápno nebo sodu. K 
tomu, aby srážení proběhlo přijatelnou rychlostí je ovšem zpravidla zapotřebí zvýšit pH vody 
alespoň na úroveň 8 - 8,5. Při tomto pH se z vody vysrážejí (alespoň částečně) ovšem i další 
složky: hydrogenuhličitany a vápenaté ionty (jako uhličitan vápenatý), hořečnaté ionty (jako 
hydroxid hořečnatý) a oxid uhličitý (jako uhličitan vápenatý). Zatímco poslední složku je 
vhodné z pitné vody odstranit (alespoň agresivní podíl oxidu uhličitého), z hlediska senzo-
rických vlastností vody a její nutriční hodnoty je odstranění ostatních složek nežádoucí. Navíc 
je u většiny typů vod odželezování a odmanganování vody prostou alkalizací nedostatečně 
účinné a pH upravené vody by bylo třeba snížit na hodnotu 6 až 8, jak předepisuje norma ČSN 
757111 Pitná voda. 
 
2. Oxidaci železnatých a manganatých iontů do vyššího stupně. Hydrolýzou vznikají 
nerozpustný hydroxid železitý a hydratovaný oxid manganičitý (ev. hydroxid manganitý). 
 
Součiny rozpustnosti některých málo rozpustných sloučenin železa a manganu vyskytujících 
se v technologii vody jsou uvedeny v tabulce 4.1. 
 
Tab. 4.1 Součin rozpustnosti Ks málo rozpustných sloučenin železa a manganu, které mohou 
vznikat při odželezování a odmanganování* 
 

   Sloučenina      Ks 
   Fe(OH)3 1,1.10-36 
   Fe(OH)2 1,64.10-14 
   FeCO3 2,5.10-11 
   MnO(OH)2 10-20-10-27 
   Mn(OH)2 4.10-14 
   MnCO3 1.10-10 

 
* Součin rozpustnosti závisí vedle běžných fyzikálně-chemických veličin i na stupni hydratace 
a "stáří" sraženiny. Čím je nižší stupeň hydratace a vyšší stáří sraženiny, tím je sloučenina 
méně rozpustná. 
 
 
U oxidačních metod je ovšem třeba vzít v úvahu jak chemicko technologické prvky (redox 
potenciál jednotlivých použitelných oxidačních chemikálií a z toho rezultující velikost a kon-
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strukci technologických zařízení), tak prvky ekonomické. S nejrazantnějším oxidačním čini-
dlem používaným v technologii vody - ozonem - se zpravidla pro účely odželezování a 
odmanganování nepočítá. Investiční a provozní náklady spojené s ozonizací vody jsou pro 
tyto účely zpravidla příliš vysoké a jiné chemikálie dokáží s požadovaným účinkem zastat 
téměř stejnou funkci. 
 
Oxidace železnatých a manganatých iontů probíhá různou rychlostí. Obecně se železo oxiduje 
snadněji než mangan. Z dalších veličin, které můžeme ovlivnit a které mají významný vliv na 
rychlost oxidace železa a manganu, je třeba jmenovat hodnotu pH vody. Čím je vyšší pH, tím 
je rychlejší oxidace železa i manganu. Teplotu, která má na rychlost oxidace samozřejmě 
kladný vliv, nemůžeme při úpravě pitné vody z ekonomických důvodů ovlivnit. 
 
Obecně při oxidaci železnatých a manganatých iontů probíhají tyto reakce: 
 
Fe2+ + 3H2O - e = Fe(OH)3 + 3H+ (4.1) 
Mn2+ + 3H2O - 2e = MnO(OH)2 + 4H+ (4.2) 
 
Pro oxidaci železnatých a manganatých iontů v podzemních vodách můžeme použít dále 
uvedená oxidační činidla. 
 
 
4.2 Oxidace vzdušným kyslíkem 
 
Vzdušný kyslík rozpuštěný ve vodě není příliš silným oxidačním činidlem. Za běžných 
okolností oxiduje železnaté ionty přijatelnou rychlostí, ovšem pouze v alkalické oblasti pH. 
Podzemní voda se však zpravidla nemusí alkalizovat. K dostatečnému zvýšení hodnoty pH 
většinou postačuje intenzivní provzdušnění vody. Tím se odstraní podstatná část volného 
oxidu uhličitého a pH vody vzroste. Je celkem běžné, že po provzdušnění surové podzemní 
vody vzroste její pH z původní hodnoty 6,2 - 6,5 na 7,4 - 8,0. Oxidace železa je v tomto 
případě tedy spojena s odkyselováním. U málo mineralizovaných vod s nižší koncentrací 
železa (řádově do 1,5 mg/l) mohou nastat problémy s formou hydroxidu železitého, ve které 
se vyloučí. Oxidace i v tomto případě probíhá bez problémů, ale vyloučený hydroxid železitý 
může mít koloidní, obtížně separovatelnou formu, která bude procházet filtračním ložem. 
 
Oxidace manganu vzdušným kyslíkem ve volném objemu vody probíhá s minimální reakční 
rychlostí. Pokud chceme využít oxidaci vzdušným kyslíkem i pro odstranění manganatých 
iontů z vody, je třeba provzdušněnou vodu filtrovat přes písek preparovaný vyššími oxidy 
manganu, které oxidační reakci katalyzují. Vedle katalytických účinků preparační vrstvičky 
oxidů manganu se uplatňuje i sorpce kyslíku na této preparační vrstvičce. Oxidační reakce na 
povrchu zrna pak opět probíhá vyšší rychlostí, než ve volném objemu, protože v mikroměřítku 
je na povrchu zrna kyslík přítomen ve vyšší koncentraci, což samozřejmě urychluje kinetiku 
oxidační reakce manganu. Tento způsob oxidace a separace manganu lze použít pouze tehdy, 
obsahuje-li surová podzemní voda pouze nízké koncentrace manganu nepřesahující příliš 
hranici danou normou ČSN 757111 Pitná voda. Současně nesmí voda obsahovat ani vyšší 
koncentraci železa. Hydroxid železitý se strhává do preparační vrstvičky a částečně inhibuje 
katalytické účinky hydratovaného oxidu manganičitého. Tento nedostatek lze řešit např. tak, 
že použijeme pro separaci vysrážených hyroxidů dvouvrstvý filtr: v horní vrstvě (uhlí) se 
zachytí hydroxid železitý a ve spodní vrstvě (preparovaný písek) hydroxidy manganu. 
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Vzhledem k tomu, že rychlost oxidačních reakcí je závislá na pH a tedy na obsahu 
rozpuštěného oxidu uhličitého ve vodě, je vhodné zkoušky s odželezováním a odmanga-
nováním provádět v terénu přímo na místě při čerpacích zkouškách. Při transportu vody do 
laboratoře oxid uhličitý nereprodukovatelně odvětrá, mění se pH podzemní vody a tím se 
ovlivňuje oxidovatelnost železa a manganu. Celý technologický pokus se může transportem 
vody do laboratoře znehodnotit. 
 
 
4.3 Oxidace chlorem 
 
Oxidace železnatých iontů chlorem probíhá snadněji než kyslíkem. V závislosti na typu 
podzemní vody není třeba někdy pracovat za zvýšeného pH; oxidace může probíhat i za 
přítomnosti agresivního oxidu uhličitého. Doba zdržení pro oxidaci železa chlorem se navr-
huje zpravidla na 5 min. Na závadu je samozřejmě vyšší koncentrace amonných iontů, kde se 
chlor spotřebovává bočnými reakcemi na tvorbu chloraminů. 
 
Mangan se ani chlorem neoxiduje přijatelnou rychlostí. Bylo by zapotřebí pracovat při 
poměrně vysoké hodnotě pH vody, přičemž potřebná doba zdržení pro oxidační reakci man-
ganatých iontů je stejně na úrovni několika hodin. 
 
 
4.4 Oxidace manganistanem draselným 
 
Manganistan draselný je nejsilnějším běžně používaným oxidačním činidlem. Oxiduje snadno 
jak železnaté, tak manganaté ionty během několika desítek sekund i v oblasti pH pod 
hodnotou 7. Na závadu je především to, že manganistan draselný je velmi drahá chemikálie. 
Proto se při odželezování a odmanganování pracuje dvoustupňově: v prvé fázi se železo 
oxiduje vzdušným kyslíkem (současně dochází k odkyselování vody) a ve druhém stupni se 
oxiduje mangan manganistanem draselným. Jako provozní rezerva se za provzdušnění může 
zařadit chlorace. Na konci celé linky pro odželezování a odmanganování musí být zařazen 
samozřejmě separační stupeň a hygienické zabezpečení pitné vody. 
 
 
4.5 Další oxidační činidla 
 
Jiná oxidační činidla, jako ozon, oxid chloričitý nebo feráty, se v praxi pro oxidaci želez-
natých a manganatých iontů nepoužívají. Důvodem jsou příliš vysoké ekonomické nároky 
spojené se zavedením těchto chemikálií do provozu. Problém odželezování a odmanganování 
je zpravidla řešitelný levnějšími výše naznačenými postupy. 
 
V tabulce 4.2 jsou uvedeny stechiometrické dávky oxidačních chemikálií potřebné k oxidaci 
Fe2+ na FeIII  a Mn2+ na MnIV. 
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Tab 4.2 Stechiometrická spotřeba oxidačního činidla na oxidaci Fe2+ a Mn2+ 
 

Oxidační činidlo Spotřeba [mg/mg] 
 Oxidace Fe2+ Oxidace Mn2+ 
Kyslík 0,14 0,29 
Chlor 0,64 1,29 
Manganistan draselný 0,94 1,92 
Ozon 0,43 0,87 
Oxid chloričitý 1,21 2,46 

 
 
4.6 Příklady 
 
4.6.1 Odželezování provzdušňováním a filtrací 
 
Z podzemní vody s koncentrací železnatých iontů 1,2 mg/l, pH 6,3 a KNK(4,5) = 3,5 mmol/l 
se má odstranit železo na úroveň koncentrace požadované normou ČSN 757111 Pitná voda, tj. 
0,3 mg/l. Manganaté ionty nejsou v dané podzemní vodě přítomny. 
 
Pracovní postup 
 
Pro orientační pokus odebereme do vhodné nádoby 2 l surové podzemní vody. Vodu 
intenzivně provzdušňujeme pomocí vzduchovacího akvaristického motorku nebo ze zdroje 
tlakového vzduchu. V pěti až desetiminutových intervalech odebíráme vzorky provzduš-
ňované vody a vzorek okamžitě přefiltrujeme přes filtrační papír. Ve filtrátu stanovíme 
železo, popř. oxid uhličitý a změříme pH. Výsledek pokusu zpracujeme nejlépe graficky, kde 
na osu x vyneseme dobu provzdušňování a na osu y zbytkovou koncentraci železa ve filtrátu. 
 
Výsledek pokusu je uveden na obr. 4.1. Současně bylo zjištěno, že voda na konci provzduš-
ňovacího pokusu má hodnotu pH 7,75. 
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Obr. 4.1 Závislost koncentrace železa ve filtrátu na době provzdušnění 



4-6 

Z obrázku 4.1 je patrné, že po době provzdušňování 25 minut obsahuje přefiltrovaná voda 
přijatelnou koncentraci železa. Jedná se však o orientační pokus, protože separace vysrá-
ženého hydroxidu železitého byla provedena filtrací přes papír. Touto operací se z vody 
separují téměř všechny formy nerozpuštěného hydroxidu železitého, včetně jemného kolidu, 
který se nemusí na skutečném vodárenském filtru odstranit s takovou účinností jako filtrací 
přes papír. Pokus s oxidací železnatých iontů a separací hydroxidu železitého je tedy třeba 
doplnit přiléhavější operací, která by lépe modelovala filtraci přes písek než filtrace přes 
papír. Nejlepší je tedy takové uspořádání pokusu, kde po provzdušnění vody následuje filtrace 
přes pískovou vrstvu (v tomto případě není nutné, aby vrstva písku byla stejně vysoká jako ve 
skutečném provoze; postačuje vrstva 0,5-0,8 m vysoká). Aplikovaná filtrační rychlost musí 
odpovídat provozní filtrační rychlosti, tedy 3 až 6 m/h. 
 
Výše naznačený postup byl aplikován i při modelovém odželezování naší podzemní vody. 
Voda byla opět provzdušněna po dobu 30 min a pak filtrována přes vrstvu písku o zrnění 1,0 
až 1,6 mm při filtrační rychlosti 3 m/h. Časový průběh této filtrace je uveden na obrázku 4.2. 
Z obrázku je patrné, že zpočátku modelového filtračního cyklu koncentrace železa ve filtrátu 
mírně překračovala hranici danou normou pro pitnou vodu. Po zafiltrování filtrační náplně 
však došlo k poklesu koncentrace železa ve filtrátu pod 0,3 mg/l. V daném případě bychom 
tedy v provozu museli počítat se zafiltrováním filtrační náplně. Pokud to dovolí bilance vody, 
je možné první podíly filtrátu vypouštět do odpadu. Při napjaté bilanci vody v zásobované 
oblasti lze i prvé podíly filtrátu využívat, protože v akumulaci dojde k částečnému vyrovnání 
kvality vody. Při dané koncentraci železa v surové vodě bude postačovat jednostupňová sepa-
race suspenze (není třeba před filtraci zařadit sedimentaci). Zařazením sedimentace před 
filtraci by se neúměrně zvýšily investiční náklady a účinnost sedimentace při dané koncentraci 
železa v surové vodě by byla neadekvátní vynaloženým prostředkům. Délku filtračního cyklu 
při jednostupňové separaci suspenze lze odhadnout na 48 hodin. 
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Obr. 4.2 Koncentrace Fe ve filtrátu po provzdušnění a filtraci vody přes písek (zrnění písku 
1,0 až 1,6 mm, výška vrstvy písku 80 cm, filtrační rychlost 3 m/h) 
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4.6.2 Odželezování a odmanganování chlorací a dávkováním KMnO 4  
 
Surová podzemní voda obsahuje 1,5 mg/l železnatých a 1,3 mg/l manganatých iontů. Hodnota 
pH vody je 6,5 a KNK(4,5)=2,7 mmol/l. Vzhledem k výškovým poměrům v systému prame-
niště-úpravna vody-vodojem-zásobovaná oblast bude třeba z ekonomických důvodů použít 
tlakový systém úpravy vody: voda bude čerpána z prameniště přes úpravnu vody do vodo-
jemu, který je umístěn na kopci nad úpravnou. Kdyby byl použit otevřený atmosferický 
systém úpravy vody, bylo by nutné vodu čerpat dvakrát: jednou z prameniště na úpravnu a 
podruhé z úpravny do vodojemu. Tento systém by byl investičně a hlavně provozně náklad-
nější, než systém s tlakovou úpravnou a jedním čerpáním. Tlakový systém úpravy ale není 
kompatibilní s intenzivním provzdušněním vody; to lze použít jen v otevřeném atmosferickém 
systému. Odstranění agresivního oxidu uhličitého z vody a zvýšení pH surové vody je třeba 
provést chemickými prostředky. Vytipovaný způsob odželezování a odmanganování je proto 
alkalizace vody vápnem nebo sodou-chlorace-dávkování manganistanu draselného-filtrace. 
Oxidace železa proběhne chlorací a manganu pomocí manganistanu draselného. Suspenze pak 
bude separována přímo filtrací. 
 
Pracovní postup 
 
Pro testy s odstraněním železa odebereme dva jednolitrové podíly surové vody. K prvnímu 
podílu přidáme přímo takové množství chlorové vody, aby byl po pěti minutách míchání 
prokazatelný nadbytek chloru (zhruba do 0,5 mg/l). Ke druhému podílu vody přidáme takové 
množství sody nebo vápna tak, aby výsledné pH vody bylo do 7,8 až 8,0. Pak přidáme opět 
takové množství chloru, aby ve vodě byl prokazatelný jeho mírný nadbytek. V obou případech 
si zaznamenáme potřebnou dávku chloru. Současně zaznamenáme i potřebnou dávku 
alkalizačního činidla. Po 15ti minutovém působení chloru vodu přefiltrujeme a ve filtrátu 
stanovíme železo a mangan. Výsledky tohoto pokusu s naší surovou vodou jsou uvedeny v 
tab. 4.3. 
 
 
Tab. 4.3 Oxidace železnatých iontů chlorem 
 

Dávka chloru 
[mg/l] 

Koncentrace Fe 
ve filtrátu [mg/l] 

Koncentrace Mn 
ve filtrátu [mg/l] 

Koncentrace zbyt-
kového chloru [mg/l] 

1,4 (při pH 6,5) 0,5 1,2 0,4 
1,9 (při pH 7,9) 0,2 1,1 0,5 

 
 
Z tabulky 4.3 je patrné, že při zvýšeném pH dochází k dostatečně rychlé oxidaci železnatých 
iontů a efektivní separaci hydroxidu železitého. Jak se ovšem dalo předpokládat, mangan není 
dostatečně rychle oxidován ani při vyšší hodnotě pH. Proto je třeba přistoupit k optimalizaci 
dávky manganistanu draselného. 
 
Vzorek surové vody opět zalkalizujeme na pH 7,9 a přidáme stejné množství chloru jako v 
předchozím případě pro oxidaci železa. Vzorek pak rozdělíme do 6-8 podílů, do kterých 
nadávkujeme odstupňované množství manganistanu draselného. Dávky manganistanu drasel-
ného volíme tak, aby zvolená škála pokrývala zhruba 50 až 200 % základní stechiometrické 
dávky. Nadávkovaný roztok manganistanu draselného ve vzorcích rozmícháme a po pěti 
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minutách působení suspenzi přefiltrujeme. Ve filtrátu stanovíme železo a mangan. Grafické 
znázornění výsledku tohoto pokusu s naší surovou vodou je uvedeno na obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 Závislost koncentrace železa a manganu ve filtrátu na dávce manganistanu drasel-
ného 
 
 
Z obrázku 4.3 a tabulky 4.3 je zřejmé, že pro danou vodu bude zapotřebí pro odstranění železa 
a manganu vodu alkalizovat na pH 7,9 a dávkovat chlor v množství 1,9 mg/l a manganistan 
draselný v množství 3,5 mg/l. 
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5. KOAGULACE 
 

Ing. Nina Strnadová, CSc., doc. ing. Václav Janda, CSc. 
 
 
5.1 Úvod 
 
Koagulace a separace suspenze je soubor procesů sloužících k odstranění koloidních a mak-
romolekulárních organických látek přirozeného původu z povrchové vody při její úpravě na 
vodu pitnou (užitkovou). Nečistoty v povrchové vodě jsou proti samovolné koagulaci stabi-
lizovány mechanismy, které zabraňují jejich shlukování do větších celků separovatelných z 
vody mechanickými procesy jako je sedimentace a filtrace, popřípadě přímá filtrace. Jako 
stabilizující mechanismy se uplatňují především elektrická dvojvrstva (zeta-potenciál) pro 
látky koloidní a hydratační prostorově orientovaný obal pro hydrofilní makromolekulární or-
ganické látky (např. huminové látky). Chceme-li, aby došlo ke koagulaci ve vodě přítomných 
nečistot, musíme tyto stabilizující mechanismy odstranit nebo alespoň potlačit. 
 
Teoreticky existuje několik způsobů, jak potlačit agregátní stabilitu ve vodě přítomných 
nečistot. V praxi se používají hlavně dva: změna hodnoty pH vody a přídavek koloidu s 
opačným znaménkem povrchového náboje, než je polarita elektrické dvojvrstvy ve vodě 
přítomných nečistot. Změna hodnoty pH vody se uplatňuje především při koagulaci organic-
kých makromolekul obsahujících disociující funkční skupiny. Přídavek koloidu s opačným 
znaménkem povrchového náboje je důležitý jak pro koagulaci koloidů, tak pro koagulaci or-
ganických makromolekul. 
 
Koloid nesoucí opačný povrchový náboj, než je náboj nečistot ve vodě, použitý při koagulaci, 
se připravuje dávkováním železité nebo hlinité soli do upravované vody. V prvé fázi probíhá 
hydrolytická reakce: 
 
Fe3+ + 3H2O → hydrolytické meziprodukty → Fe(OH)3 + 3H+ (5.1) 
 
Právě hydrolytické meziprodukty jsou v kyselém prostředí opačně nabitým koloidem, který 
koaguluje s nečistotami ve vodě za vzniku primárních částic. Tyto částice jsou sice pořád ještě 
nepatrných rozměrů, ale jsou již elektroneutrální a za příznivých podmínek mohou bez 
velkých zábran agregovat do větších celků. Současně se při hydrolýze koagulačního činidla 
snižuje hodnota pH vody, což má kladný vliv na koagulaci kysele reagujících přirozených 
organických látek v povrchové vodě. Hodnota pH vody nesmí však poklesnout pod určitou 
hodnotu, protože pak zůstává v roztoku příliš vysoká koncentrace základní složky 
hydrolyzujícího koagulantu. Proto se při použití železitého koagulantu pracuje zhruba do pH 
vody při koagulaci ~ 5,3; při použití hlinitého koagulantu do pH 5,8. 
 
Při úpravě povrchové vody na vody pitnou se provádí zásadně koagulace v kyselém prostředí, 
která vykazuje vysoký účinek pro odstranění jak zákalu, tak organických látek. 
 
Koagulace prováděná v alkalickém prostředí (pH ~ 8,5) se používá především při úpravě 
užitkových a napájecích vod. Mechanismus této koagulace je odlišný od koagulace v kyselém 
prostředí: uplatňuje se zde především sorpce organických látek na vysokopovrchovém amfo-
terním hydroxidu železitém, srážení vápenatých nerozpustných humátů (je-li pro alkalizaci 
vody použit hydroxid vápenatý) a koprecipitace koloidů původně přítomných v povrchové 
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vodě s hydroxidem železitým. Koagulace v alkalickém prostředí není tak účinná co do od-
stranění organických látek. Při koagulaci v alkalickém prostředí se ale z vody odstraní 
současně hydrogenuhličitany, oxid uhličitý, hořčík a částečně i vápník, což je při úpravě něk-
terých užitkových vod výhodné. 
 
 
5.2 Zjišťování optimální dávky koagulačního činidla 
 
Optimální dávka koagulačního činidla se zjišťuje zpravidla s použitím laboratorního 
míchacího zařízení (míchací kolony). Jedná se o sadu šesti až osmi míchacích míst, na která je 
možno umístit jedno až dvoulitrové kádinky. Každé místo je opatřeno míchadlem. Aby byla 
intenzita míchání ve všech kádinkách stejná, mají míchadla společný pohon. Během tohoto 
tzv. sklenicového pokusu se vlastně jednoduchým způsobem modeluje úprava vody koagulací 
za použití odstupňovaných dávek koagulačního činidla. Podle výsledků tohoto sklenicového 
pokusu se pak volí provozní dávka koagulačního činidla. Z důvodů, které již byly 
diskutovány, se koagulace vody pro vodárenské účely provádí prakticky vždy v kyselém 
prostředí. 
 
Sklenicová zkouška by měla respektovat i způsob úpravy povrchové vody. Jedná-li se např. o 
koagulaci s následnou dvoustupňovou separací suspenze (sedimentací a filtrací), je nutné 
modelovat i fázi pomalého míchání včetně potřebných dob zdržení. Ideální by bylo dodržovat 
v těchto modelových zařízeních i předepsané gradienty. Míchací kolony ale zpravidla nejsou 
vybaveny možností měření vloženého gradientu. Následuje-li pouze jednostupňová separace 
suspenze přímou nebo koagulační filtrací, tedy postačuje-li pro dostatečnou kvalitu upravené 
vody použití nižších dávek koagulačního činidla, není již tvorba makrovloček tak kritická 
(naopak může být i na závadu; vodárenský filtr je schopen odseparovat všechnu druhy vloček 
a není schopen zachytit pouze rozpuštěný zbytkový podíl koagulantu). V tom případě není 
nutné dodržovat zásady pomalého míchání. 
 
I když bylo navrženo mnoho výpočtů optimální dávky koagulačního činidla podle složení 
surové vody, všechny tyto výpočty nemají obecnou platnost a optimální dávku je vždy nutné 
najít experimentálně. 
 
Pro odhad optimální dávky při koagulaci v kyselém prostředí se zpravidla používá jednodu-
chého vzorce: 
 
D = 100.m (5.2) 
 
kde D je dávka koagulačního činidla [Al2(SO4)3.18H2O nebo FeCl3.6H2O] vyjádřená v mg/l a 
m je KNK4,5 (u běžných přírodních vod tedy vlastně koncentrace hydrogenuhličitanů) vy-
jádřená v mmol/l. Tento základní "nástřel" dávky koagulantu vlastně vychází z ekvivalence 
dávky, vodíkových iontů uvolněných hydrolýzou a tlumivé kapacity vody. Přepočet molárních 
a hmotnostních koncentrací je reprezentován koeficientem 100, který je shodou okolností pro 
oba výše uvedené koagulanty přibližně stejný. V žádném případě ale nelze považovat takto 
vypočtenou dávku za optimální. 
 
Pro odhad optimální dávky koagulačního činidla pro koagulaci v alkalickém prostředí se 
zpravidla vychází z hodnoty CHSK upravované vody. Protože při hydrolýze koagulantu se 
uvolňují vodíkové ionty, musí být dávka alkalizačního činidla (vápna) DCaO kvůli zachování 
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hodnoty pH okolo 8,5 při koagulaci přizpůsobena dávce koagulantu (DK je dávka koagulantu 
v mmol/l, KNK4,5 je kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 a CCO2 je koncentrace vol-
ného oxidu uhličitého v mmol/l): 
 
DCaO= (KNK4,5 + 3.DK + 2.CCO2).28  [mg/l] (5.3) 
 
Přibližný odhad dávky koagulantu pro alkalickou koagulaci průmyslových odpadních vod lze 
provést např. podle vzorce: 
 
D = CHSKCr (5.4) 
 
kde D je dávka koagulantu v mg/l a CHSKCr chemická spotřeba kyslíku dichromanovou me-
todou. 
 
Podobné vzorce pro odhad základního "nástřelu" optimální dávky koagulantu se používají i 
při koagulaci povrchových vod v alkalickém prostředí při průmyslovém využití upravené 
vody: 
 
D = A.CHSKMn (5.5) 
 
kde D je dávka koagulantu v mg/l, CHSKMn chemická spotřeba kyslíku manganistanovou 
metodou a A empirický faktor (obvykle v rozmezí 4 až 20). 
 
Samotný koagulační pokus se provede tak, že se do sady kádinek s rychle promíchávanou 
testovanou vodou nadávkuje odstupňované množství koagulačního činidla. Směs se pak 
rychle promíchává po dobu několika minut (fáze rychlého míchání) a potom, odpovídá-li 
tomu předpokládaný způsob separace suspenze, po dobu 20-30 min pomalu při otáčkách 
míchadel 20-30 min-1 (pomalé míchání). Pokud by ve skutečném technologickém provozním 
schematu bylo uvažováno s koagulační filtrací, není zapotřebí provádět fázi pomalého 
míchání. 
 
Další postup - separace suspenze - se liší podle předpokládaného nebo používaného provoz-
ního způsobu. Pokud následuje přímá filtrace, lze suspenzi rovnou přefiltrovat (i před fází 
pomalého míchání); je-li v provozním schématu dvoustupňová separace suspenze, použije se i 
zde sedimentace a filtrace. Během sedimentace vloček se míchadla z kádinek vytáhnou a po 
0,5 - 2 h sedimentace se kapalina nad odsazenou sraženinou přefiltruje. Ve filtrátu se potom 
stanoví základní (nebo i speciální) parametry upravené vody, většinou KNK4,5, pH, ale hlavně 
CHSKMn a zbytková koncentrace základní složky koagulačního činidla (Fe nebo Al). 
 
Ne vždy se v provozu volí optimální dávka. Kvůli úsporám se zpravidla volí dávka nižší, než 
optimální, ale tak, aby byla s rezervou dosažena kvalita upravené vody podle normy 
ČSN 757111 Pitná voda. V některých případech nelze ale optimální dávku snížit, protože již 
při použití optimální dávky se stěží dosáhne požadované kvality upravené vody. Hodnota 
dávky pro minima křivek zbytkového koagulantu a CHSKMn se nemusí vždy přesně shodovat. 
Vznik minim (odpovídajících optimální dávce) lze vysvětlit právě nábojovou neutralizací 
nečistot ve vodě s polyhydroxikomplexy (hydrolytickými meziprodukty). Kdyby totiž dochá-
zelo při koagulaci k odstranění nečistot z vody prostou sorpcí na vločkovitém hydroxidu 
železitém (hlinitém), křivky by musely monotónně klesat s rostoucí dávkou, tak jak je tomu 
při koagulaci v zásaditém prostředí. Ve skutečnosti je již ale za optimem v prvopočáteční fázi 
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nábojové neutralizace nadbytek polyhydroxikomplexů nad "stechiometrii" náboje nečistot. 
Nadbytek polyhydroxikomplexů způsobí, že v systému převáží koloidní částice s opačným 
znaménkem povrchového náboje, než měly nečistoty ve vodě, navzájem se budou odpuzovat a 
obtížně koagulovat. Tím dojde za optimem ke zhoršení kvality upravované vody, i když se 
dávka koagulačního činidla zvyšuje. K monotónnímu poklesu křivek dochází při koagulaci v 
alkalickém prostředí, kde je nejdůležitějším mechanismem odstranění právě prostá sorpce 
nečistot z vody na již vytvořených vločkách hydroxidů. Jak ale již bylo řečeno, koagulace v 
alkalickém prostředí je z hlediska odstranění organických látek vždy méně účinná než v 
prostředí kyselém. 
 
Typický kvalitativní průběh koagulačního pokusu v kyselém a alkalickém prostředí je uveden 
na obrázcích 5.1 a 5.2. 
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Obr. 5.1 Průběh koagulačního pokusu v kyselém prostředí (dávka síranu hlinitého se vztahuje 
na Al2(SO4)3.18H2O; KNK4,5 surové vody 0,6 mmol/l; CHSKMn surové vody 7 mg/l; pH vody 
při koagulaci 6,2). Optimální dáka je na úrovni 65 až 70 mg/l Al2(SO4)3.18H2O 
 
 
Pro filtraci suspenze nebo odsazené vody se při sklenicových pokusech používají ve vodáren-
ské praxi především běžné papírové filtry. Tento postup ale nemá ve skutečném provozu 
analogii. Filtrace vody ve vodárenství se provádí prakticky výlučně přes vrstvu zrnitého ma-
teriálu. Filtrací přes papír může dojít oproti skutečnému provozu ke zkreslení výsledků. 
Vhodnější je proto pro filtraci použít různě konstruované mikrofiltry s pískovou náplní, např. 
plovoucí mikrofiltry, které jsou ponořeny přímo do kádinky s testovanou vodou po ukončení 
koagulační zkoušky. Filtrační rychlost v těchto mikrofiltrech je nastavena tak, že odpovídá 
skutečné provozní filtrační rychlosti. 
Další a jednou z nejlepších možností vyhodnocení sklenicového pokusu je sledování kvality 
suspenze, kterou získáme daným koagulačním postupem. Jedná se vlastně o zjednodušený 
sedimentační pokus a zjišťování velikost podílu částic suspenze o určité sedimentační 
rychlosti. Pro zjednodušení je vhodné sledovat kvalitu suspenze pomocí koncentrace základní 
složky koagulantu (Fe nebo Al). Součástí všech níže uvedených testů je odstřeďování vzorku 
suspenze a analýza základní složky koagulantu ve fugátu. Podmínky odstředění (2500 ot/min  
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Obr. 5.2 Průběh koagulačního pokusu v zásaditém prostředí (dávka chloridu železitého se 
vztahuje na FeCl3.6H2O; KNK4,5 surové vody 2,5 mmol/l; CHSK surové vody 8 mg/l; pH vody 
při koagulaci 8,5). Na křivkách se nenalézají optima. Velikost provozní dávky se volí podle 
účelu průmyslového využití upravené vody. 
 
 
po dobu 5 min) jsou voleny tak, že odstředěním dojde k separaci všech nerozpuštěných forem 
základní složky koagulantu (tedy i těch nejjemnějších částic) a nad odstředěnou sraženinou 
zůstává v roztoku jen skutečně rozpuštěná forma základní složky koagulantu (tedy částice o 
rozměru menším než 0,4 µm). Poměr mezi agregovaným podílem koagulačního činidla a 
celkovou koncentrací koagulačního činidla je definován jako stupeň agregace α: 
 

α = celkC FC

celkC

-
 

(5.6) 

 
kde Ccelk je nadávkovaná koncentrace základní složky koagulantu a CF je jeho koncentrace ve 
fugátu. Hodnota stupně agregace může nabývat hodnot od 0 do 1. Je-li α = 0, potom k 
agregaci vůbec nedošlo. Tato hodnota v podstatě odpovídá okamžiku, kdy do vody bylo 
nadávkováno koagulační činidlo a koagulace ještě vůbec neprobíhá. Naproti tomu při α = 1 
veškeré koagulační činidlo přešlo do nerozpuštěné separovatelné formy. Tato hodnota je 
prakticky nedosažitelná, protože i při optimální velikosti dávky koagulantu a optimálních 
parametrech tvorby suspenze, zůstane třeba i jen malá část koagulačního činidla přítomna v 
upravené vodě ve formě pravého roztoku. Samozřejmě, čím více se a blíží 1, tím větší je 
šance na dobrou separovatelnost suspenze. 
 
Podrobnější informaci o charakteru vzniklé suspenze v jednotlivých kádinkách nám může dát 
zjištění její sedimentační charakteristiky. Sedimentační analýza se v tomto případě provádí na 
poměrně krátké dráze (4 cm), aby se zabránilo nárůstu vloček do větších celků vlivem verti-
kální koagulace. Pro účely tohoto testu agregace jsou definovány tři druhy částic: 
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1. Makročástice, jejichž sedimentační rychlost je > 0,13 mm/s; tedy 4 cm dlouhou sedimen-
tační dráhu urazí nejméně za 5 minut. Podíl makročástic PMA lze vypočíst ze vztahu: 
 

MAP celkC 5C

celkC
=

-
 

(5.7) 

 
(C5 je koncentrace základní složky koagulantu ve vzorku vody odebraném ve vzdálenosti 4 
cm od hladiny po pěti minutách sedimentace). 
 
2. Mikročástice, jejichž sedimentační rychlost je v rozmezí 0,01 až 0,13 mm/s. Konec 
čtyřcentimetrové dráhy protne tato frakce mezi 5. a 60. minutou sedimentace. Podíl mikročás-
tic PMI vypočteme ze vzorce: 
 

MIP 5C 60C

celkC
=

-
 

(5.8) 

 
kde C60 je koncentrace základní složky koagulantu ve vzorku vody odebraném ve vzdálenosti 
4 cm od hladiny po šedesáti minutách sedimentace. 
 
3. Primární částice; jedná se o nejjemnější vločky, které již vlastně nejsou v gravitačním poli 
schopny sedimentovat v přiměřeném čase. Jejich sedimentační rychlost je menší než 0,01 
mm/s. I po 60ti minutách sedimentace ještě neprotnou konec čtyřcentimetrové dráhy. Podíl 
primárních částic PP vypočteme jako 
 

PP
60C F(60)C

celkC
=

-
 

(5.9) 

 
kde CF(60) je koncentrace základní složky koagulantu ve fugátu. 
 
4. Neagregovaný podíl PN; jedná se o rozpuštěný podíl základní složky koagulantu. Tomuto 
podílu odpovídá koncentrace základní složky koagulantu ve fugátu. 
 

NP
F(60)C

celkC
=  

(5.10) 

 
Podíl jednotlivých částic (vloček) zjistíme tak, že z jednotlivých kádinek míchací kolony 
budeme po ukončení koagulačního pokusu odebírat ze 4 cm hloubky vzorky (buď injekční 
stříkačkou nebo pipetou se značkou) v 5té a 60té minutě od zahájení sedimentace. Ve 
vzorcích stanovíme základní složku koagulantu. Vzorek odebraný v 60té minutě také 
odstředíme a ve fugátu stanovíme zbytkovou rozpuštěnou formu základní složky koagulantu. 
Z jednotlivých stanovení vyčíslíme podíl jednotlivých částic a neagregovaného podílu. Součet 
podílu všech částic a neagregovaného podílu se musí rovnat jedné. 
 
Význam tohoto rozdělení částic (vloček) spočívá v tom, že různě velké vločky jsou 
separovatelné z vody různými procesy. Makročástice a v malé míře i mikročástice jsou 
separovatelné z vody sedimentací. Největší podíl mikročástic a primární částice je technolo-
gicky neúnosné separovat sedimentací, protože by k tomu bylo zapotřebí příliš dlouhých dob 
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zdržení. Tato velikostní frakce je ale z vody dobře separovatelná filtrací. Neagregovaný podíl 
koagulačního činidla není z vody separovatelný žádným mechanickým postupem, protože tato 
část koagulačního činidla je ve vodě po koagulaci přítomna ve formě blížící se pravému 
roztoku. 
 
Vyhodnocení testu agregace nám tedy dovoluje jednak optimalizovat tvorbu suspenze a 
míchání vzhledem k procesům, které následují po procesu koagulace (tedy bude-li následovat 
sedimentace a filtrace nebo přímo filtrace), jednak lze tento test využít i pro vyhodnocování 
separační účinnosti jednotlivých již existujících separačních stupňů na úpravnách vody. Jak 
již bylo řečeno, filtrační stupeň je schopen zachytit všechny druhy částic (kromě neagregova-
ného podílu); sedimentační stupeň je schopen z vody odstranit především makročástice. 
Průnik jednotlivých kategorií částic do odtoku výše jmenovaných procesů signalizuje jejich 
špatnou funkci. 
 
Skutečnou účinnost separačního stupně či stupňů ϕ  (hodnocenou s ohledem na charakter sus-
penze) je možné vyjádřit vztahem: 
 

ϕ =
−

−

C
celk

C
K

C
celk

C
F

 
 

(5.11) 

 
kde Ccelk a CF mají stejný význam jako výše s tím rozdílem, že CF vyjadřuje koncentraci 
základního koagulantu ve fugátu na odtoku ze separačního stupně a CK koncentraci přímo na 
odtoku ze separačního stupně či ve filtrátu, ne však ve fugátu. Zdánlivá účinnost ϕ separač-
ního stupně je dána výrazem: 
 

ϕ =
−C

celk
C

K
C

celk
 

 
(5.12) 

 
Při odstranění (zachycení) všech separovatelných částic dosahuje zdánlivá účinnost ϕ své 
limitní hodnoty, kterou je stupeň agregace α. 
 
 
5.3 Základní koagulační činidla 
 
K nejčastěji používaným koagulačním činidlům patří: 
1. Prefloc, roztok síranu železitého cca 40 %. Pro výrobu síranu železitého je využíván od-
padní produkt z výroby titanové běloby - síran železnatý, který je oxidovám chlorečnanem 
sodným a doupravován kyselinou sírovou. 
2. Feripres, roztok síranu železitého cca 40 %. Pro výrobu je používána stejná surovina jako 
pro Prefloc, pouze oxidace je prováděna vzdušným kyslíkem za vysokých teplot a tlaků.  
3. Síran železnatý používaný především pro alkalické čiření, 
4. Chlorid železitý, jehož výroba v ČR však byla zrušena, 
5. Síran hlinitý, 
6. Hlinitan sodný, 
7. Částečně neutralizovaný síran hlinitý, který se připravuje přímo na úpravně vody neutrali-
zací síranu hlinitého sodou či vápnem, 
8. Polyaluminium chlorid (PAC), roztok obsahující 10 až 17 % Al2O3. 



5-8 

5.4 Pomocné koagulační prostředky 
 
Vedle základního hydrolyzujícího koagulačního činidla (solí trojmocného železa a hliníku) lze 
do koagulačního procesu dávkovat v nižších koncentracích i tzv. pomocné koagulační 
prostředky. Účelem dávkování těchto prostředků je především tvorba větších nebo kompakt-
nějších vloček, které jsou lépe filtrovatelné nebo odsaditelné. Pomocné koagulační prostředky 
buď fungují na bázi prostých zatěžkávadel, která jsou zabudována do vločky a tím zvyšují její 
hustotu a tím i sedimentační rychlost nebo se jedná o vysokomolekulární látky s dlouhým 
polymerním lineárním řetězcem. Některé lineární polymery o molekulové hmotnosti řádově 
stovky tisíc až miliony jsou schopny slabými adhezními a van der Waalsovými silami 
navzájem poutat mikrovločky a vločky do větších celků a tím tvořit i kompaktnější agregáty. 
Tyto lineární polymery se dávkují do pomalého míchání. Při dávkování roztoku těchto látek 
do vody promíchávané vyšším gradientem může dojít k narušení jejich lineární makromole-
kulární struktury a jejich deaktivaci. Nevýhodou použití pomocných koagulačních prostředků 
je to, že do vody dávkujeme další chemikálii, což zvyšuje jak investiční, tak provozní náklady. 
Současně ve vodě vždy zůstává určitá zbytková koncentrace této chemikálie protože lineární 
polymery nejsou odstraněny ve sraženině vzniklé dávkováním základního hydrolyzujícího 
koagulantu kvantitativně. Pomocné koagulační prostředky jsou tedy využívány jen v krajním 
případě, jsou-li separační vlastnosti vloček tak nepříznivé, že se bez dávkování těchto látek 
neobejdeme. 
 
Pomocné koagulační prostředky lze rozdělit do několika skupin: 
 
1. Zatěžkávadla (jemný perlit, mletý vápenec, práškové aktivní uhlí,...). Jsou-li zrnka 
zatěžkávadla zabudována ve vločce, zvyšují díky své vyšší hustotě sedimentační rychlost 
vločky. Práškové aktivní uhlí se dá s výhodou použít tam, kde je proces koagulace spojen se 
sorpčním procesem; např. při odstranění příchutí nebo zápachu vody. 
 
2. Aktivovaná kyselina křemičitá. Je to dnes již historický pomocný koagulační prostředek a 
nepoužívá se. Aktivovaná kyselina křemičitá se připravovala částečnou neutralizací vodního 
skla (křemičitanu sodného) kyselinou sírovou. Částečnou neutralizací vznikaly právě dlouhé 
polymerní řetězce polykřemičitanu sodného. 
 
3. Přírodní organické polymery. Tyto polymery jsou většinou látky na bázi polysacharidů 
(většinou škrobů). Nevýhodou jejich použití je to, že zbytková koncentrace škrobu v pitné 
vodě zvyšuje koncentraci organického uhlíku využitelného bakteriemi, což se může projevit 
na mikrobiologické kvalitě vody dopravované potrubím. Současně u některých typů škrobů 
docházelo při skladování na úpravnách vody k jejich kontaminaci mikroorganismy a jejich 
metabolickými produkty (např. mykotoxiny). 
 
4. Syntetické polymery. Jedná se o neionogenní, kationaktivní nebo anionaktivní polymery. 
Dnes jsou nejrozšířenější přípravky na bázi polyakrylamidu. 
 
Samotný polyakrylamid je neionogenní; zabudováním disociovatelných skupin do jeho struk-
tury (zpravidla sulfoskupiny nebo kvarterní amoniové báze) vzniká anionaktivní nebo ka-
tionaktivní struktura. Dávka těchto pomocných koagulačních prostředků se pohybuje zpravid-
la v desetinách mg/l a její optimální hodnotu je třeba vždy pečlivě určit koagulačním labora-
torním a provozním nebo poloprovozním pokusem. Při přípravě zásobních dávkovacích 
roztoků je třeba se striktně řídit návodem výrobce nebo provozním předpisem, aby nedošlo k 
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poškození polymerních řetězců vlivem příliš intenzivního míchání. Koncentrace zásobních 
roztoků je také limitována vysokou viskozitou těchto látek ve vodním prostředí. 
 
 
5.5 Příklady 
 
5.5.1 Čiření povrchové vody síranem železitým 
 
Je třeba stanovit potřebnou dávku základního koagulantu Preflocu pro čiření vltavské vody 
tak, aby vyčiřená voda odpovídala požadavkům ČSN 75 7111 "Pitná voda". Hodnota CHSKMn 
vltavské vody je 9,6 mg/l, KNK4,5 =1,17 mmol/l, koncentrace železa 0,2 mg/l, pH 7,4 a teplota 
vody 14,2 °C, biologický obraz 36 800 jed./ml. 
 
Pracovní postup 
 
Z hodnoty KNK4,5 [mmol/l] odhadneme počáteční dávku koagulantu ze vztahu D = 100.m, 
resp. pro daný případ 100.1,17. Dávka 117 mg/l síranu železitého odpovídá dávce železa cca 
23 mg/l. Máme-li k dispozici 6ti místný laboratorní koagulační pult, zvolíme 6 různých 
násobků této dávky a provedeme koagulační test. Do 2 l nádob odměříme 1,5 l upravované 
vody a za rychlého míchání nadávkujeme příslušné množství koagulantu. Po 5ti minutách 
rychlého (60 ot/min) a 25ti minutách pomalého míchání (5 ot/min), 30ti minutové sedimentaci 
a následné filtraci přes filtrační papír či filtračním pískem naplněný filtrační element vyhodno-
tíme kvalitu upravené vody - viz obr. 5.3. Pro praktickou aplikaci stanovené dávky koagulantu 
je vhodné vyhodnocení koagulačního testu doplnit i o změnu biologického obrazu upravované 
vody - viz. obr. 5.4. 
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Obr. 5.3 Závislost hodnty pH a KNK4,5 na dávce koagulantu 
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Obr. 5.4 Závislost hodnoty CHSKMn, koncentrace železa a biologického obrazu na dávce ko-
agulantu 
 
 
Výsledkem grafického vyhodnocení koagulačního testu vltavské vody je návrh dávky Preflocu 
(vyjádřené koncentrací železa) 20 mg/l. 
 
 
5.5.2 Výběr vhodného koagulantu při čiření povrchové vody 
 
Při čiření povrchové vody (hodnota CHSKMn = 9,5 mg/l, pH = 7,2, kon-centrace Mn = 0,3 
mg/l a KNK4,5 = 0,6 mmol/l) v laboratorních podmínkách bylo použito koagulantů Preflocu, 
síranu hlinitého a polyaluminium chloridu. Cílem koagulačních testů je návrh vhodného druhu 
koagulantu a jeho optimální dávky pro úpravnu s dvoustupňovou separací suspenze. Pracovní 
postup je totožný s postupem uvedeným v příkladu 1. Vyhodnocení a posouzení účinnosti 
koagulantů zpracujeme opět nejlépe graficky. 
 
Výsledky a zhodnocení koagulačních testů je uvedeno na obr. 5.5 a 5.6.  
 
Z laboratorních koagulačních testů se jako naprosto nevhodný pro dvoustupňovou úpravu 
povrchové vody jeví Al2(SO4)3. Koagulant Prefloc a polyaluminium chlorid mají téměř srov-
natelnou účinnost. Použitím koagulantu polyaluminium chloridu je minimální hodnoty 
CHSKMn dosahováno v širším rozmezí dávek. Toto zjištění opravňuje navrhnout jako základní 
koagulant polyaluminium chlorid. Při použití tohoto koagulantu, v případě nedodržení přesné 
dávky koagulantu (nekázní obsluhy, změnou kvality upravované vody apod.) nehrozí výrazná 
změna kvality upravené vody. 
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Obr. 5.5 Závislost koncentrace zbytkového koagulantu na jeho dávce 
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Obr. 5.6 Závislost hodnoty CHSKMn upravované vody na druhu a dávce základního koagu-
lantu 
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5.5.3 Vyhodnocení koagulačního testu pomocí testu agregace 
 
Při čiření vltavské vody byl jako základní koagulant použit chlorid železitý a Prefloc. V 
případě Preflocu bylo použito ještě pomocné koagulační činidlo (PAA). Je třeba určit vhod-
nou dávku PAA s optimální dávkou 20,52 mg/l železa a z hlediska zastoupení velikosti částic 
posoudit účinnost koagulantu chloridu železitého a Preflocu. 
 
Pracovní postup 
 
Metodika koagulačních testů byla totožná s příkladem 1. Vltavská voda (CHSKMn = 10,6 mg/l, 
KNK4,5 = 1,12 mmol/l, pH = 7,7 a koncentrace železa = 0,38 mg/l) byla vyčiřena na 6ti 
místném laboratorním koagulačním míchadle. Pomocný koagulační prostředek PAA byl 
dávkován před ukončením rychlého míchání. Po ukončení pomalého míchání byly 40 mm pod 
hladinou odebírány v různých časových intervalech (0, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 45 a 60 minut) 
vzorky pro stanovení železa. Vzorky byly odebírány po filtraci přes filtrační element, který byl 
ponořen přímo do kádinky s testovanou vodou (filtrační rychlost 5 m/h). Část vzorku po 60ti 
minutách sedimentace suspenze byla též odstředěna (5 minut při 2500 1/min) pro stanovení 
počtu primárních částic. Výsledky testů agregace jsou uvedeny v tabulkách 5.1 až 5.3. 
 
Tab 5.1 Koncentrace zbytkového koagulantu pro vyhodnocení testu agregace. Dávka železa 
20 mg/l (pro chlorid železitý i pro Prefloc) 
 

Koagulant FeCl3 Prefloc  Prefloc  
PAA [mg/l]   0,1 0,3 0,5 
Čas [min]      
0 19,9 20,0 12,7 13,3 16,9 
2 14,2 16,7 4,5 5,15 13,5 
5 10,6 14,0 1,4 2,27 2,2 
10 8,4 9,6 0,45 1,15 1,25 
15 7,0 7,2 0,26 1,00 0,63 
20 5,6 5,8 0,35 0,80 0,43 
30 4,1 4,8 0,25 0,50 0,55 
45 1,9 3,0 0,30 0,50 0,50 
60 1,5 2,0 0,25 0,30 0,40 
CF(60) 0,13 0,13 0,21 0,22 0,25 

 
Vyhodnocením testů agregace byly zjištěny lepší separační vlastnosti vloček vzniklých po 
koagulaci vltavské vody za použití základního koagulantu FeCl3. V každém odběrovém in-
tervalu byl v případě chloridu železitého stanoven větší počet makročástic než v případě 
použití Preflocu. Na lepší separační vlastnosti vloček vzniklých po čiření s chloridem železi-
tým ukazuje i menší podíl primárních částic a vyšší skutečná účinnost separačního procesu. 
Počet neagregovaných částic a stupeň agregace je pro oba koagulanty stejný. 
 
Pro čiření vltavské vody Preflocem (koncentrace železa 20 mg/l) za současného dávkování 
PAA je vzhledem k vyhodnocení testu agregace (tab. 5.1) možné navrhnout optimální dávku 
PAA 0,1 mg/l. 
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Tab 5.2 Vyhodnocení testu agregace pro dva různé železité koagulanty (dávka 20 mg/l železa) 
 

Koagulant Chlorid železitý Prefloc 
Čas [min] PMA PMI PMA PMI 
0 0,03 0,87 0,02 0,93 
2 0,31 0,62 0,19 0,72 
5 0,48 0,44 0,32 0,58 
10 0,59 0,34 0,53 0,37 
15 0,66 0,27 0,65 0,25 
20 0,73 0,20 0,72 0,19 
30 0,80 0,13 0,77 0,14 
45 0,91 0,02 0,85 0,05 
60 0,93 0 0,90 0 
PP 0,667 0,0911 
PN 6,335.10-3 6,335. 10-3 
α 0,9937 0,9937 
ϕ 0,9260 0,9025 

 
 
Tab 5.3 Vyhodnocení testu agregace pro různé dávky pomocného koagulačního činidla PAA 

(základní koagulant Prefloc , koncentrace železa 20 mg/l) 
 

PAA [mg/l] 0,1 0,3 0,5 
Čas [min] PMA PMI PMA PMI PMA PMI 
0 0,38 0,61 0,35 0,63 0,18 0,80 
2 0,78 0,21 0,75 0,24 0,34 0,64 
5 0,93 0,06 0,90 0,096 0,89 0,088 
10 0,97 9,7.10-3 0,94 0,041 0,94 0,041 
15 0,99 4,9.10-4 0,95 0,034 0,97 0,011 
20 0,98 4,9.10-3 0,96 0,024 9,98 1,5.10-3 
30 0,99 0 0,97 9,8.10-3 0,97 7,3.10-3 
45 0,98 2,4.10-3 0,97 9,8.10-3 0,975 4,9.10-3 
60 0,90 0 0,98 0 0,98 0 
PP 1,95.10-3 3,9.10-3 7,31.10-3 
PN 0,010 0,011 0,012 
α 0,99 0,99 0,99 
ϕ 0,99 0,985 0,98 
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6. VYUŽITÍ IONEX Ů K ÚPRAVĚ VODY 
 

Ing. Jana Koubíková, CSc. 
 
 
6.1 Úvod 
 
Ionexy mohou být obecně definovány jako tuhé nebo kapalné látky s disociovanými ionty, 
mající schopnost tyto ionty vyměňovat za ionty stejného náboje obsažené v roztoku. Tuto 
schopnost vyměňovat ionty má celá řada látek přírodních i uměle připravených, organického i 
anorganického charakteru. První zmínky o přírodních látkách s iontoměnnými schopnostmi 
můžeme nalézt již ve starověku. Např. již Řekové používali k čištění mořské vody pískových 
filtr ů. Značný rozmach však ionexová technologie zaznamemala až po roce 1935, kdy byl v 
Anglii Adamsem a Holmesem syntetizován první ionex na bázi umělé pryskyřice. Touto 
syntézou se otevřely široké možnosti vědomě regulovat vlastnosti ionexů a přizpůsobovat je 
speciálním účelům.  
 
V praxi používané měniče iontů (ionexy) jsou většinou uměle syntetizované vysoko-
molekulární látky organické povahy, které na svém polymerním skeletu nesou funkční 
skupinu. Tato skupina nese náboj, který je kompenzován protiiontem. Při úpravě vody je tento 
protiiont uvolňován do roztoku a ve funkční skupině je nahrazen z vody odstraněným iontem. 
Z toho je zřejmé, že při použití ionexů k úpravě vody se celková koncentrace iontů ve vodě 
nesnižuje, pouze se mění zastoupení jednotlivých druhů iontů [1].  
Podle toho, jaké ionty jsou ionexem vyměňovány, rozeznáváme   
měniče kationtů (katexy), mající záporný náboj funkční skupiny a kladný protiion 
měniče aniontů (anexy), mající kladný náboj funkční skupiny a záporný protiion 
 
 
6.2 Typy funk čních skupin ionexů 
 
Nutnou podmínkou pro funkci ionexů je disociace funkční skupiny. Ionexy, jejichž funkční 
skupina je plně disociována a tyto ionexy tudíž mohou pracovat v celém rozsahu pH, 
nazýváme silně disociované. Ionexy, u nichž je disociace funkční skupiny závislá na hodnotě 
pH, nazýváme slabě disociované [2]. Příklady nejčastěji používaných funkčních skupin pro 
jednotlivé typy ionexů jsou uvedeny v tabulce 6.1. 
 
Na jednotlivých typech standardních ionexů probíhají následující reakce [3]. Karboxylová 
funkční skupina slabě kyselého katexu je disociována pouze při pH > pK (pK je zdánlivá 
disociační konstanta karboxylové skupiny). Iontová výměna na těchto ionexech tedy probíhá 
pouze v případě, že pH roztoku neklesne pod 4-6. Dochází například k těmto reakcím (v 
celém následujícím textu označují výrazy s pruhem ionexovou fázi): 
 
M COOH Na OH M COONa H O2− + ⇔ − ++ −  (6.1) 

 

2M - COOH +  Ca +  2HCO  (2M - COO )Ca    +  2CO  +  2H O  2+ 
3
- - 2+

2 2⇔  (6.2) 
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Tab. 6.1 Typy funkčních skupin ionexů 
 

 
 
V případě reakce s neutrální solí proběhne v prvním kroku tato reakce: 
 

M - COOH + Na Cl    M - COO Na   +   HCl  + - - +⇔  (6.3) 

 
Vznikající kyselina však okamžitě potlačí disociaci funkční skupiny a reakce (6.3) se zcela 
zastaví. Kationty z neutrálních, příp. kyselých roztoků lze proto zachycovat pouze na silně 
kyselých katexech, kde probíhá reakce: 
 

M - SO H   +  Na Cl + H Cl    M -  SO Na   + 2 H Cl3
- + + -  + -

3
- + + -⇔  (6.4) 

 
Funkční skupiny slabě bazických anexů, které jsou tvořeny primárními, sekundárními a 
terciárními aminy, disociují vázáním vodíkového protonu při pH < 14-pK. Na slabě bazických 
anexech nedochází k výměně iontů v pravém slova smyslu, ale spíše k adici kyseliny: 
 

M - NH   +  H Cl      M -  NH Cl2
+ -  

3
+ -⇔  (6.5) 

 
S neutrálními solemi reagovat nemohou. 
 
M - NH   +  Na Cl2

+ -   ⇔   nereaguje (6.6) 

 
Se slabě bazickými anexy reagují pouze ty kyseliny, které jsou při pH potřebném pro reakci 
samy disociovány. Nezachycují se na nich např. kyselina boritá, křemičitá a uhličitá. Tyto 
kyseliny se zachycují na silně bazických anexech v OH- formě. Další běžně používanou 
formou silně bazických anexů je Cl- forma, využívaná např. pro odstraňování dusičnanů z 
vody podle reakce: 
 

M -  N - (C H ) Cl   +   NO          M -  N - (C H ) NO +   Cl+
2 5 3

-
3
- +

2 5 3 3
- -⇔  (6.7) 

Typ ionexu Funkční skupina 
silně kyselý katex (-SO3)- 
silně bazický anex - Typ I (-N+(CH3)3) 
silně bazický anex - Typ II (-N+(CH3)2(CH2CH2OH)) 
slabě kyselý katex -COOH 
slabě bazický anex -  NH2 

= NH 
≡ N 

Selektivní ionexy 
 

chelatační slabě kyselý katex 
(iminodiacetátový) 

- N (CH2 - COOH)2 

thiolový ionex  -SH 
denitratační ionex -(N+(C2H5)3) 



6-3 

6.3 Rovnováha a selektivita iontové výměny 
 
Podmínka zachování elektroneutrality jak v roztoku, tak v pevné fázi měniče iontů vyžaduje 
nahrazení každého uvolněného iontu ekvivalentním množstvím iontů druhého druhu. Iontová 
výměna je zpravidla reversibilní a dosahuje určité rovnováhy. Důležitým faktorem je 
selektivita ionexu, t.j. schopnost ionexu poutat přednostně určitý ion. Projevuje se tím, že při 
dosažení rovnováhy je koncentrační poměr dvou různých vyměnitelných protiiontů v ionexu 
jiný, než v roztoku [4]. 
 
Rovnováha výměnné reakce je vyjádřena rovnicí: 
 

M B A M A B− + ⇔ − +  (6.8) 
 
Pro popis rovnováhy se nejčastěji používají dvě veličiny [5]: 
Distribuční koeficient DA, který udává poměr koncentrace iontu A v ionexu a v rovnovážném 
roztoku: 
 

DA = 
[ ]
[ ]
A

A
 

(6.9) 

 
Selektivitní koeficient kA/B, který představuje rovnovážnou konstantu reakce (6.8) a 
kvantitativně udává míru preference ionexu vůči jednomu ze dvou zachycovaných iontů: 
 

kA/B = 
[ ] [ ]
[ ] [ ]
A B

B A

.

.
 

(6.10) 

 
Pokud je selektivitní koeficient kA/B > 1, ionex preferuje při sorpci ion A, absolutní hodnota 
koeficientu udává míru preference. 
 
Příčinou přednostní sorpce iontu na standardních ionexech jsou jeho následující vlastnosti [7]: 
 
• vyšší mocenství 
• menší objem v solvatovaném stavu 
• vyšší polarita 
• silnější komplexní vazba s nábojem iontu 
• vyšší atomové číslo prvku. 
 
Pro standardní ionexy a vodné roztoky platí pro běžné ionty následující selektivitní řady: 
 pro dvoumocné kationty: 

 Ba
2+

 > Pb
2+

 > Sr
2+

 > Ca
2+

 > Ni
2+

 > Cd
2+

 > Cu
2+

 > Co
2+

 > Zn
2+

 > Mg
2+

 
 
 pro jednomocné kationty: 

 Tl+ > Ag+ >  > Cs+ > Rb+ > NH4+ > Na+ > Li+ 
 
 pro jednomocné anionty: 

 I- > NO3
- > Br- > SCN- > Cl- > F- 
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6.4 Pracovní cyklus ionexů 
 
V provozním měřítku probíhá iontová výměna v několika po sobě následujících a cyklicky se 
opakujících operacích [6]. Jsou to tyto kroky: 
• Praní a nakypření ionexu. Ionexy se perou zdola nahoru při 50% - 100% expanzi 

ionexu. Účelem je odstranit zachycené suspendované látky a bublinky vzduchu, tím 
snížit tlakovou ztrátu filtru. Filtr se pere tak dlouho, dokud odtékající voda není čirá. 
Při praní dochází vlivem nedbalosti obsluhy k největším ztrátám vyplavením ionexu, 
proto se proces musí pečlivě kontrolovat. 

• Uvedení ionexu do pracovní formy (regenerace). Při regeneraci je třeba přesně dodržet 
postup, zatížení a regenerační dávku, doporučené výrobcem filtru, příp. ionexu. 
Jakékoliv odchylky mají za následek snížení užitkové kapacity nebo zhoršení kvality 
upravené vody. Koncentrace regenerantu se podle druhu ionexu pohybuje v rozmezí 2-
10%, nejčastěji používanými regeneračními činidly jsou NaCl, HCl, H2SO4, NaOH. 
Objem regeneračního činidla musí být nejméně 1,1 násobkem objemu ionexu ve filtru. 

• Vytěsnění regeneračního činidla z vrstvy ionexu. Účelem této operace je prodloužit 
působení regeneračního činidla, které zbylo ve filtru po regeneraci. Vymývá se při 
specifickém zatížení regenerace stejným objemem vody, jako je objem ionexové 
náplně. 

• Vymývání přebytku regeneračního činidla. Probíhá při specifickém zatížení 
odpovídajícím pracovní fázi. Ukončí se v okamžiku, kdy upravená voda dosáhne 
kvality potřebné pro dané využití. 

• Pracovní fáze. Jedná se o období, během kterého kvalita upravené vody vyhovuje 
předem stanoveným požadavkům. Koncentrace sledovaných iontů v průběhu pracovní 
fáze se nazývá pronikání. Pracovní fáze je ukončena v okamžiku průniku, t.j. v 
okamžiku, kdy koncentrace odstraňované složky překročí přípustnou mez. 

 
Důležitou hodnotou charakterizující průtok regeneračního činidla nebo upravované vody 
kolonou je specifické zatížení ionexu s, které je definováno jako objem roztoku, proteklý 
objemem ionexu za hodinu [m3/(m3.h)]. 
 
 
6.5 Kapacita ionexů 
 
Jednou z nejdůležitějších hodnot, kterými se v provozech posuzuje správný chod iontové 
výměny, je užitková kapacita ionexu cu [mol/l]. Udává množství iontů zachycených ionexem 
během pracovní fáze až do okamžiku průniku [7]. Užitková kapacita není konstantou daného 
měniče iontů a je závislá na mnoha faktorech, např.: 
 
• množství a koncentrace použitého regeneračního činidla 
• složení vstupního roztoku 
• zatížení během pracovní fáze a regenerace 
• velikost a rozměry ionexového lože 
• velikost zrna ionexu 
• volba kriterií pro začátek a konec pracovní fáze ionexu, t.j. období, po které upravená 
 voda svou kvalitou vyhovuje požadavkům. 
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Pro výpočet užitkové kapacity platí vztah: 
 

cu   =   
( )z.V c c

V

m,0 m

i

−
.10-3   ≈   

z V c

V

m

i

. . ,0

 . 10-3 
 

(6.11) 

 
kde  z nábojové číslo 
 cm,0 vstupní koncentrace (mmol/l) 
 cm zbytková koncentrace (pronikání) 
 V objem zpracovaného vstupního roztoku 
 Vi objem ionexu 
  
 Celková kapacita ionexu chm a cv vyjadřuje počet funkčních skupin v hmotnostní nebo 
objemové jednotce měniče iontů. Je konstantou daného ionexu, není závislá na provozních 
podmínkách. 
 
 
6.6 Hlavní oblasti použití ionexů. 
 
Hlavní uplatnění ionexů je v současné době v energetice, ale v budoucnu se předpokládá 
jejich širší využití i v jiných oblastech [6,8]. 
 
Příklady současných průmyslových aplikací: 
 
Energetika:  •••• úprava vody v Na cyklu (odstraňování Ca2+ a Mg2+) 
    •••• demineralizace vody 
    •••• dekarbonizace vody 
    •••• odstraňování O2 z vody 
 

Vodní hospodářství: •••• denitratace vody (odstraňování NO3
-)[9] 

 
Průmysl:  •••• čištění oplachových vod z úpravy kovů 
    •••• zachycování vzácných kovů 
    •••• výroba vody nejvyšší čistoty 
    •••• potravinářský průmysl (cukrovarnictví, mlékárenský průmysl) 
 
 
6.7 Hlavní charakteristické znaky 
 
Uživatel posuzuje použitelnost určitého ionexu podle různých znaků, jejichž vzájemné 
závislosti a vztah ke složení upravované vody jsou zpravidla uváděny v prospektu výrobce 
ionexu [10]. Jednou z nejdůležitějších charakteristik ionexu je užitková kapacita. Hodnota 
užitkové kapacity však vždy musí být uváděna společně se složením roztoku, při kterém byla 
uvedená hodnota naměřena ( viz kap. 6.5). Hlavní charakteristické znaky ionexů jsou shrnuty 
v tabulce 6.2. 
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Tab. 6.2 Charakteristické znaky ionexů 
 

 
 
6.8 Příklady 
 
Příklad 6.1: Stanovení užitkové kapacity 
 
Stanovte v laboratorních podmínkách užitkovou kapacitu silně kyselého katexu při 
odstraňování vápníku a hořčíku z vody. 
  
Provedení: 
30 ml silně kyselého katexu se umístí do laboratorní kolony a zregeneruje se dávkou NaCl 
100 g/l ionexu. Pro regeneraci se obvykle používá roztok NaCl o koncentraci 1 mol/l. Zatížení 

při regeneraci je 2 m
3
/(m3.h). Poté je na ionex přiváděna upravovaná voda a probíhá tedy 

vlastní sorpční fáze při zatížení cca 20 m
3
/(m3.h). V upravované vodě je předem stanovena 

koncentrace Ca2+ a Mg2+. Tato hodnota se stanovuje i ve výstupu z ionexu v průběhu pracovní 
fáze. Pokus ukončete v okamžiku, kdy koncentrace Ca2+ a Mg2+ v upravené vodě přesáhne 
koncentraci potřebnou pro dané využití  vody. 
 
 

Znak Jednotka 
forma v dodaném stavu - 
funkční skupina - 
rozsah průměru zrn mm 
maximální změna objemu % 
celková kapacita hmotnostní mmol/g 
užitková kapacita 
(pro urč. modelový roztok) 

mol/l 

spotřeba prací vody m3/m3 
prací rychlost  
prací doba h 
odolnost ke změně pH  
odolnost ke změně teploty °C 
minimální výška vrstvy m 
minimální expanzní prostor % 
měrné zatížení m3/(m3.h) 
měrná spotřeba regeneračního činidla qr g/l,  

příp. % stechiometrie 
regenerační doba h 
spotřeba vymývací vody m3/m3 
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Příklad měření: 
Ve výstupu z ionexu byly naměřeny následující koncentrace [11] 

 
Vml  objem vzorku odebraný k analýze 

Vex  objem neanalyzovaného proteklého roztoku (upravená voda) 
Vo  objem ionexu 
ΣV  celkový objem upravené vody 
 

Ve vstupní vodě byla zjištěna koncentrace c (Ca2+ a Mg2+) = 2,3 mmol/l. Pro danou aplikaci 
je postačující kvalita upravené vody s koncentrací c (Ca2+ a Mg2+)  ≤  0,5 mmol/l. 
Upravovaná voda tedy vyhovuje v objemech V9 - V2 = 4400 - 200 = 4200 ml. 
Užitková kapacita se tedy podle výše uvedeného vzorce (6.11) vypočítá následovně: 
 

cu = 
z V c

V

m

i

. . ,0

 . 10-3   =  
2 4200 2 3

30

. . ,
 . 10-3  =  0,64 mol/l. 

 
Vzhledem k velmi nízkému pronikání odstraňovaných iontů v průběhu pracovní fáze byla k 
výpočtu použita zjednodušená varianta rovnice (6.11). 
 
 
Příklad 6.2: Stanovení celkové kapacity a selektivity 
 
Určete, který ze dvou ionexů je selektivní pro sorpci dusičnanů. Stanovte distribuční 
koeficient DSO4

2-/NO3
- a celkovou kapacitu ionexu [4]. 

 
Provedení: 
Do laboratorní kolonky s fritou se umístí přesný objem ionexu (zpravidla 1 ml) a za velmi 
nízkého zatížení (s = 0,5) je vysycován vstupním roztokem známého složení. Rovnováhy je 
dosaženo v okamžiku, kdy se složení sytícího roztoku průchodem kolonkou již nemění a ve 
vstupu i výstupu jsou naměřeny stejné koncentrace sledovaných složek. Poté je ionex 
důkladně promyt destilovanou vodou a v následujícím kroku jsou všechny zachycené ionty 
desorbovány velkým stechiometrickým přebytkem regeneračního činidla. V zachyceném 
eluátu jsou stanoveny koncentrace SO4

2-a NO3
-, které po přepočtu udávají chemické 

ekvivalenty iontů zachycených v 1 ml ionexu [11]. Celková kapacita je součtem ekvivalentů 

 
č.vz. Vml Vex ΣΣΣΣV V/Vo c(Ca2++Mg2+ ) 

mmol/l 
1. 100 0 100 3,3 0,6 
2. 100 0 200 6,6 0,5 
3. 100 500 800 26,6 0,1 
4. 100 1000 1900 63,3 + 
5. 100 1000 3000 100 + 
6. 100 500 3600 120 + 
7. 100 300 4000 133,3 + 
8. 100 100 4200 140 0,2 
9. 100 100 4400 146,6 0,4 
10. 100 0 4500 150 0,7 
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dusičnanů a síranů [mmol.ml ionexu-1]. Distribuční koeficient DSO4
2-/NO3

- se vypočítá podle 

vztahu (6.12): 
  DSO4

2-/NO3
-  = (distribuce SO4

2- mezi fáze / distribuce NO3
- mezi fáze) =  

 

    =     
y x

x y
SO NO

SO NO

4
2

3

4
2

3

− −

− −

,             (6.12) 

    
 
kde  xA,B jsou ekvivalentové zlomky aniontů v roztoku 
 yA,B jsou ekvivalentové zlomky aniontů v pevné fázi (ionexu). 
 
 
Příklad 6.3: Stanovení iontově rozpuštěných látek. 
 
V kolonce se umístí 20 ml silně kyselého katexu a zregeneruje se 50 ml 7% HCl. U vzorku 
vody je třeba nejdříve stanovit kyselinovou neutralizační kapacitu do pH 4,5 (KNK4,5), neboť 

v koloně uvolněný H+ ion se spotřebuje částečně na reakce  

  HCO3
- + H+   →   CO2  +  H2O 

  OH-  +  H+   →   H2O 
Spotřebu roztoku jednosytné kyseliny o známé koncentraci označme a. Odpovídá obsahu 
uvedených aniontů ca. Vzorek vody je pak veden přes zregenerovanou ionexovou kolonu při 

zatížení s=5. První podíl cca 100 ml se vylije, v dalším se stanoví zásadová neutralizační 
kapacita do pH 4,5 (ZNK4,5) titrací NaOH o koncentraci 0,1mol.l-1. Získá se hodnota cb 

odpovídající obsahu aniontů silných kyselin. 
Celkový obsah iontově rozpuštěných látek je 
Σcizi  =  ca  +  cb 
 
 
Příklad 6.4: Určení typu neznámého měniče iontů 
 
Pokud se v provozech poruší označení jednotlivých sudů, postupuje se při určení typu ionexu 
( u čerstvého, dosud nepoužitého vzorku) následujícím způsobem: 
do kádinky s cca 100 ml vodovodní vody, u které bylo předem stanoveno pH a koncentrace 
Ca2+ a Mg2+, se přidá cca 10 ml ionexu a zamíchá se. Mohou nastat tyto možnosti: 
• koncentrace c (Ca2+ + Mg2+) se sníží, pH zůstává nezměněno → silně kyselý katex (byl v 

Na+ formě) 
• koncentrace c (Ca2+ + Mg2+)  se sníží, pH se sníží → slabě kyselý katex 

 (byl v H+ formě) 
• koncentrace c (Ca2+ + Mg2+) se nezmění, pH zůstává nezměněno → silně bazický anex, 

(byl v Cl- formě) 
• koncentrace c (Ca2+ + Mg2+) se nezmění, pH se zvýší → slabě bazický anex (byl ve formě 

volné baze) 
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7. KINETIKA ANAEROBNÍHO ROZKLADU - AKTIVITA ANAEROBNÍ 
BIOMASY 

 
Doc. ing. Jana Zábranská, CSc. 

 
 
7.1 Úvod 
 
Mikrobiální anaerobní rozklad komplexních organických látek spojený s tvorbou methanu je 
technologicky využíván jako metoda likvidace organického znečištění v odpadních vodách a 
kalech. Anaerobní rozklad je soubor dílčích, na sebe navazujících biologických procesů, na 
kterých se podílí několik základních funkčních skupin anaerobních mikroorganismů. Rozklad 
organických látek až na konečné produkty - methan a oxid uhličitý - vyžaduje jejich 
koordinovanou metabolickou součinnost. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává 
substrátem skupiny druhé a proto nedostatečná aktivita jen jedné skupiny může způsobit 
porušení dynamické rovnováhy v celém systému a snížení účinnosti procesu.  
 
Rychlý rozvoj poznatků o jednotlivých dějích a jejich vzájemných interakcích v poslední době 
způsobil značné rozšíření možností použití anaerobních procesů vedle zpracování čistírenských 
kalů, zejména pro čištění různých druhů odpadních vod, zpracování exkrementů hospodářských 
zvířat a pod. 
 
 
7.2 Teorie a základní pojmy 
 
7.2.1 Anaerobní rozklad organických látek 
 
V prvním stadiu rozkladu - hydrolýze - jsou rozkládány makromolekulární rozpuštěné i 
nerozpuštěné organické látky (polysacharidy, lipidy, proteiny) na nízkomolekulární látky 
rozpustné ve vodě pomocí extracelulárních hydrolytických enzymů, produkovaných hlavně 
fermentačními bakteriemi. Vznikající nízkomolekulární látky jsou na rozdíl od 
vysokomolekulárních schopny transportu dovnitř buňky. 
 
Produkty hydrolýzy, nízkomolekulární látky, jsou uvnitř buňky během druhé fáze - acidogeneze 
- rozkládány dále na jednodušší organické látky (kyseliny, alkoholy, CO2,H2). Fermentací těchto 
látek se tvoří řada konečných redukovaných produktů, které jsou závislé na charakteru 
počátečního substrátu a na podmínkách prostředí. Při nízkém parciálním tlaku vodíku jsou 
produkovány kyselina octová, H2 a CO2 , při vyšším jsou tvořeny vyšší organické kyseliny, 
mléčná kyselina, ethanol a pod.  
 
V dalším stadiu rozkladu - acetogenezi - probíhá oxidace těchto látek na H2, CO2 a kyselinu 
octovou. Syntrofní acetogenní mikroorganismy produkující vodík jsou zde velmi důležitou 
mikrobiální skupinou, protože rozkládají organické kyseliny vyšší než octovou (hlavně 
propionovou kyselinu), alkoholy a některé aromatické sloučeniny. Jejich těsná součinnost s 
dalšími skupinami mikroorganismů, které spotřebovávají jimi tvořený vodík (methanogeny, 
sulfátredukující bakterie) je pro ně nezbytná. Přebytek vodíku v systému totiž inhibuje činnost 
těchto acetogenních mikroorganismů a tím i celého systému. 
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V posledním stadiu - methanogenezi - methanogenní mikroorganismy rozkládají pro ně 
přijatelné substráty, což jsou některé jednouhlíkaté látky (methanol, kyselina mravenčí, 
methylaminy, CO2, CO, H2) a z víceuhlíkatých pouze kyselina octová. Produkty rozkladu jsou 
methan a oxid uhličitý[1]. 
 
 
7.2.2 Funkční skupiny anaerobních mikroorganismů 
 
Hydrolytické  a fermentační (acidogenní) mikroorganismy jsou nejrychleji rostoucí a 
nejodolnější vůči změnám podmínek. Acetogenní mikroorganismy produkující vodík jsou silně 
závislé na jeho přítomnosti v prostředí, je pro ně nežádoucím meziproduktem, protože inhibuje 
jejich růst a metabolismus redukcí vnitrobuněčných elektronových přenašečů. Proto jsou 
důležitá jejich stabilní metabolická společenství s hydrogenotrofními mikroorganismy, které 
vodík spotřebovávají a zvyšují termodynamickou účinnost reakcí. 
 
Methanogenní  mikroorganismy jsou nejdůležitější trofickou skupinou, protože dokončují 
anaerobní rozklad až na methan a oxid uhličitý, ale mají vysoce specifické požadavky na 
substrát i životní podmínky a vedle acetogenů zpracovávajících kyselinu propionovou se často 
stávají limitujícím faktorem celého procesu. Acetotrofní methanogenní bakterie většinou 
převažují, jejich působením vzniká více jak 2/3 methanu v bioplynu. Rozkládají kyselinu 
octovou na směs methanu a oxidu uhličitého. Jsou schopny udržovat pH fermentačního media, 
protože odstraňují kyselinu octovou a produkují CO2, ale ve srovnání s hydrogenotrofními 
methanogeny pomaleji rostou (generační doba až 2 dny). Hydrogenotrofní methanogenní 
bakterie produkují methan z vodíku a oxidu uhličitého a z dalších jednouhlíkatých substrátů. 
Rostou poměrně rychle, jejich generační doba je cca 6 hodin.  
 
 
7.2.3 Limitující faktory anaerobního rozkladu 
 
Závažný limitující faktor procesu je úzký rozsah pH, optimálního pro růst methanogenních 
mikroorganismů. Většinou vyžadují pH v neutrální oblasti (6,5-7,5), které je nutné v mediu 
udržovat. Nejčastější příčinou výkyvu pH je jeho pokles vlivem přetížení anaerobního kalu, kdy 
produkce nižších mastných kyselin rychlejšími mikroorganismy acidogenní fáze je vyšší než 
jejich spotřeba v acetogenní a methanogenní fázi a tím dochází k jejich akumulaci v systému. 
Proto je třeba podle množství a složení mastných kyselin v mediu udržovat dostatečnou 
neutralizační kapacitu, aby nedošlo k zastavení methanogeneze. 
 
Pro optimální průběh anaerobního rozkladu je nutný správný poměr N a P k organickým látkám 
- C:N:P = 100:1:0,2 , který je vzhledem k pomalému růstu anaerobních mikroorganismů 
mnohem nižší než u aerobních procesů. Poslední výzkumy ukazují, že přítomnost některých 
stopových prvků (Ni, Co, Mo) zvyšuje methanogenní aktivitu, zvyšuje růst anaerobní biomasy a 
stimuluje její agregaci.  
 
Vyšší koncentrace sulfátů ve zpracovávaném materiálu má za následek mohutnější zastoupení 
sulfátredukujících bakterií v anaerobní biomase. Jestliže se potom v mediu hromadí sulfidy ve 
vyšší koncentraci, mohou být inhibovány především acetotrofní methanogeny.  
 
Údaje o inhibici anaerobního rozkladu amonnými ionty uvádějí koncentraci  vyšší než 1 g/l jako 
inhibiční pro agregaci biomasy, vyšší než 2-3 g/l jako inhibiční i pro methanogenezi. 
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Dlouhodobou adaptací však lze vypěstovat biomasu, tolerující koncentraci amonných iontů 
mnohem vyšší, na př. při zpracování slepičího trusu nebo prasečí kejdy.  
 
 
7.2.4 Metody sledování anaerobního rozkladu a aktivity anaerobní  biomasy 
 
Anaerobní kal je z technologického hlediska zatím většinou posuzován jen jako materiál, sleduje 
se jeho množství, koncentrace, organický podíl a fyzikální vlastnosti. Běžně sledované vlastnosti 
kalu se však nemusí vůbec změnit a přesto dochází k podstatným změnám v účinnosti a průběhu 
procesu, když anaerobní mikroorganismy zareagují na nějaký vnější podnět. Proto je nutné znát 
něco víc o aktivitě mikrobiálního společenství jako celku i jeho jednotlivých trofických skupin. 
 
Je velmi důležité uvědomit si, co vůbec reprezentuje pojem aktivita. Je spojen s životní činností 
organismu, to znamená jak se spotřebou substrátu (fermentací nebo asimilací) tak s tvorbou 
produktů, konzervací vzniklé energie a její další spotřebou rozdělenou na růst buněk a na 
rozklad substrátu. Těžko lze aktivitu postihnout v celé její šíři a složitosti a nalézt veličinu, která 
by ji vyjádřila komplexně. Využívá se proto jejích jednotlivých částečných projevů, které jsou v 
těsné souvislosti s celkovou aktivitou. 
 
Abychom dokázali posoudit v jakém stavu se proces rozkladu právě nachází, je nutné znát 
aktuální stav dílčích rozkladných procesů, který odpovídá biochemické i fyziologické aktivitě 
příslušných mikroorganismů. K získání těchto informací je ovšem důležité mít takové 
technologické metody sledování anaerobní biomasy, které by to umožňovaly. Nejčastěji 
používané je testování dehydrogenázové aktivity a methanogenní aktivity. 
 
Pro testy aktivity anaerobní polykultury, které by měly obecnější platnost, nelze vybrat pouze 
jediný substrát, ale je nutné použít několik typických substrátů, které jsou specifické pro určité 
trofické skupiny. Pro stanovení aktivity acetotrofních methanogenů je typickým substrátem 
kyselina octová, pro hydrogenotrofní methanogeny kyselina mravenčí, která nahrazuje směs H2 a 
CO2, pro methanogeny s obojí funkcí směs kyseliny mravenčí a octové, pro syntrofní acetogeny 
kyselina propionová, pro acidogenní bakterie glukóza a pro testování hydrolytické aktivity škrob 
nebo chitin. 
 
Výběru vhodných podmínek je nutno věnovat náležitou pozornost, protože existuje mnoho 
faktorů, které celkovou aktivitu ovlivňují. Je to především koncentrace biomasy a její 
fyziologický stav, stáří, druh a koncentrace substrátu, přítomnost živin, stimulujících nebo 
inhibujících látek, pH, teplota, homogenita prostředí apod. Proto se v provedení liší testy 
anaerobní biomasy zpracovávající čistírenské kaly, suspenzní biomasy z čištění odpadních vod a 
nárostové kultury v biofilmových reaktorech. 
 
 
7.2.4.1 Rozdělení testů podle účelu 
 
Pro stanovení aktivity je základem účel, pro který je měřena a kritérium, podle kterého je 
posuzována. Může být měřen úbytek substrátu stanovený příslušnou analytickou technikou, 
pomocí CHSK nebo organického uhlíku, může být měřena tvorba specifických produktů, nárůst 
biomasy apod. U čistých kultur nebo u fyziologických skupin mikroorganismů je hodnocení 
aktivity jednoznačné podle způsobu sledování. Mnohem složitější je interpretace naměřených 
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dat u směsných mikrobiálních společenstev, kde velmi záleží na volbě podmínek při jejich 
stanovení. 
 
Sledování úbytku koncentrace substrátu se volí většinou tam, kde jde o specifickou látku, 
obvykle nesnadno rozložitelnou, kdy potřebujeme znát rychlost jejího rozkladu, eventuelně 
skladbu rozkladných meziproduktů. Tento způsob testování je svázán se speciálními 
analytickými technikami, jako je plynová [3] nebo kapalinová chromatografie, kapilární 
isotachoforéza [4] a pod., protože skupinové stanovení organických látek je v tomto případě 
nedostačující. 
 
Koncentrace biomasy se vzhledem k pomalým růstovým rychlostem anaerobních 
mikroorganismů během testu příliš nemění, relativně malé objemy testovaného media 
nedovolují stanovit její změny s dostatečnou přesností. Proto jsou údaje o změnách koncentrace 
biomasy v testu považovány pouze za orientační. 
 
V oblasti produktů je jednoznačně nejvíce sledována plynná fáze. Indikátorem aktivity je 
produkce bioplynu nebo produkce methanu a aktivita celého mikrobiálního ekosystému je 
vyjádřena situací konečné fáze anaerobního rozkladu - methanogeneze.[5] Tyto testy jsou proto 
nazývány testy methanogenní aktivity (TMA). 
 
Podle požadovaného účelu se testy methanogenní aktivity dělí do několika skupin: 
a) testy výtěžnosti methanu nebo bioplynu 
b) testy maximální rychlosti produkce methanu nebo bioplynu 
c) stanovení maximálního zatížení anaerobní biomasy 
d) stanovení aktivity funkčních skupin anaerobní biomasy 
e) testy toxicity nebo adaptace anaerobní biomasy 
f) technologické testy účelové 
 
Každý jednotlivý typ testu vyžaduje určité uspořádání a technické provedení testu a jiný způsob 
vyhodnocení výsledků. Uplatnění metod testování anaerobní biomasy je velmi široké, nejenom 
při kontrole funkčních provozních zařízení, ale i při charakterizaci kalů, výběru vhodného 
inokula, při sledování adaptace a aklimatizace kalů, při posuzování vlivů různých podmínek 
procesu, při rozhodování pro použití anaerobní technologie a pro počáteční odhad 
technologických parametrů.[6] 
 
 
7.2.4.2 Technické provedení testů methanogenní aktivity 
 
Základní technické provedení jednorázových testů pro všechny uvedené účely je stejné, liší se 
pouze v detailech dávkování substrátu, biomasy a v podmínkách testu. Pro testy se používá 
uzavřených lahví nebo měrných baniček, do nichž se stanoveným anaerobním způsobem 
nadávkuje anaerobní biomasa jako inokulum a definované medium zajišťující požadované 
podmínky testu. Pro sérii testů je velmi důležité připravit dostatečnou zásobu inokula stejných 
vlastností, někdy i zvlášt kontinuálně kultivovaného na sledovaných odpadních vodách. 
Základem pro vyhodnocení všech testů je referentní pokus, kde měříme produkci plynu pouze z 
inokula - endogenní. 
 
Hlavní problémy anaerobních aktivitních testů ve srovnání s aerobními přináší nutnost sledovat 
nejenom kapalnou fázi, ale i plynnou fázi a jejich vzájemně si odpovídající změny. Ke změnám 
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v plynné fázi dochází vlivem změn rovnováhy mezi produkcí methanu, oxidu uhličitého a 
vodíku a spotřebou oxidu uhličitého a vodíku.  
 
Anaerobní podmínky testů vyžadují práci v uzavřeném prostoru, se známým objemem 
plynového prostoru, s odstraněním kyslíku z plynné fáze. Při sledování kinetiky anaerobního 
rozkladu, kdy je třeba odebírat vzorky k analýzám v určitých časových intervalech, dochází ke 
změnám objemu kapaliny, objemu nebo tlaku plynu a kvality plynu, což je nutné neustále brát 
do úvahy a zahrnout do výpočtů při hodnocení testu. Dále nelze pouze v jednom testu stanovit 
návaznost a funkci jednotlivých trofických skupin mikroorganismů. Vzhledem k již zmíněným 
nízkým rychlostem růstu anaerobních mikroorganismů a pomalému metabolismu přistupuje 
navíc dlouhá doba trvání testu. 
 
Další technický problém přináší zvýšená teplota testů, které jsou většinou prováděny při 
mezofilních podmínkách.Při inkubaci musí být udržována konstantní teplota, většinou se 
používá 35 oC. Přesné udržování konstantní teploty není nutné jenom kvůli mikroorganismům, 
ale zejména pro přesné odečítání objemů nebo tlaků vyprodukovaných plynů. Na způsobu a 
přesnosti měření závisí ve velké míře spolehlivost a reprodukovatelnost testu. 
 
Testovací nádobka má mít možnost odběru vzorku plynu k analýze pomocí injekční stříkačky, 
může být kontinuálně míchána magnetickým míchadlem nebo diskontinuálně protřepáním před 
každým měřením. Pro spolehlivé výsledky je důležité přesné množství vzorku a poměr kapaliny 
a plynového prostoru. Zvětšením tohoto poměru se dosáhne vyšší přesnosti stanovení u vzorků s 
nízkou produkcí methanu. Dále je nezbytné pracovat s paralelně nasazenými testy, minimálně 
dvakrát. 
 
Produkce plynu se měří denně, zpočátku i v kratších intervalech. Po 30 dnech dojde u většiny 
látek k úplnému rozkladu. Jsou však i látky, které vyžadují delší dobu. Realizace sledování 
produkce plynu je dána dostupným technickým vybavením laboratoří. Nejčastěji je používána 
metoda s objemovým měřením produkce bioplynu pomocí plynové byrety, ovšem s možností  
jeho odběru a následné chromatografické  analýzy. Je možná i modifikace s absorpcí 
vznikajícího CO2. Obsah methanu se zjišťuje vedle přímé chromatografické analýzy, pokud není 
možná, nepřímo porovnáním produkce celkové a po absorpci CO2. Do paralelní testovací 
nádobky se do plynového prostoru umístí pevný KOH, který vznikající CO2 váže. 
 
Všechy diskontinuální metody měření produkce plynu mají společné velké nároky na obsluhu - 
nutnost odečítání produkce plynu v byretě, objemu vyteklé vody při vytěsňovací metodě měření 
plynu, odebírání plynu k chromatografické analýze apod. Toto ovlivňuje četnost analýz a snižuje 
přesnost stanovení produkce methanu hlavně v počátečním stádiu testu a při testech trvajících 
pouze několik dní.  
 
Vyřešení těchto problémů je použití tlakového čidla, které změnu tlaku převádí na elektrický 
signál, který je možno po zpracování kontinuálně zaznamenávat. Záznam i vyhodnocení dat 
včetně automatického systému ovládání je možno řídit počítačem. Tento systém dovoluje  
nezávislé a kontinuálně sledované testy mnoha vzorků, získaná data mohou být okamžitě 
zobrazována graficky. Anaerobní nádobky vzhledem k citlivosti tlakových čidel mohou být i 
velmi malé - v desítkách ml. V praxi to znamená použít pro každou nádobku jen 3O - 4O mg 
zkoumaného kalu, což umožňuje testovat i kaly z laboratorních modelů, kterých bývá omezené 
množství. Přístroje s tlakovými snímači pro měření vzrůstu tlaku produkovaného plynu však 
nejsou zatím komerčně snadno dostupné. 
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Pokud je anaerobní biomasa semikontinuálně kultivována v laboratorních modelech reaktorů s 
větším objemem (5-20 l), je možno její aktivitu stanovit přímo během sledování jednoho cyklu.  
 
 
7.2.5 Základní pojmy 
 
Inokulum - anaerobní kal jako zdroj funkční polykultury anaerobních mikroorganismů, jako 
přibližný odhad koncentrace biomasy v anaerobním kalu - X - je používán údaj NLorg - 
organické nerozpuštěné látky (ztráta žíháním nerozpuštěných látek) [g/l], platí hlavně pro 
suspenzní kulturu a rozpustný substrát 
So - substrát - množství organických látek přidaných na počátku testu (CHSK, veškeré látky - 
VL , organický podíl VL - VLorg )  
CHSK,VL p řivedené (CHSKp,VLp) - [g/l],[mg] - koncentrace nebo množství substrátu 
přidané na začátku testu 
CHSK,VL pozadí - [g/l],[mg] - koncentrace nebo množství organických látek v referentním 
pokusu na začátku testu  
CHSK,VL celkové počáteční (CHSKo,VLo) - [g/l],[mg] - celková koncentrace nebo množství  
na začátku testu (pozadí + přivedené) 
CHSK,VL zbytková (CHSKz,VLz)  - [g/l],[mg] - koncentrace nebo množství v kapalné fázi po 
ukončení testu  
CHSK,VL odstraněné (CHSKod,VLod) - [g/l],[mg] - rozdíl mezi hodnotou celkovou 
počáteční a zbytkovou po ukončení testu 
počáteční zatížení inokula - So/Xo - CHSK,VL přivedené na jednotku NLorg anaerobního kalu 
- inokula -  [g/g] 
celková produkce bioplynu nebo CH4 (VBPc, VCH4c)- [ml] - objem vyprodukovaného 
bioplynu nebo CH4 v testu 
endogenní produkce bioplynu nebo CH4 (VBPe, VCH4e) - [ml] - objem vyprodukovaného 
plynu nebo CH4 v referentním testu, kde je pouze anaerobní biomasa - inokulum, eventuelně 
pufr a mikroživiny bez přidání vnějšího substrátu 
substrátová produkce bioplynu nebo CH4 (VBPs, VCH4s)- [ml] - objem vyprodukovaného 
plynu nebo CH4 po odečtení endogenní produkce z celkové produkce, objem bioplynu nebo 
CH4 vzniklé rozkladem přidaných organických látek 
výtěžnost bioplynu nebo CH4 z CHSK (YBP,CHSK, YCH4,CHSK)  - [l/g], [m3/kg] - objem 
vyprodukovaného plynu [l] z 1 g CHSK substrátu - 
výtěžnost bioplynu nebo CH4 ze sušiny (YBP,VL, YCH4,VL)  - [l/g], [m3/kg] - objem 
vyprodukovaného plynu [l] z 1 g VL 
produkční aktivita kalu (Px) -  produkce bioplynu na jednotku NLorg anaerobního kalu - 
inokula -  [l/g], v závislosti na počátečním zatížení podává informaci o limitaci množstvím 
biomasy 
specifická produkční aktivita kalu (Px,s) - specifická produkce bioplynu z jednotky CHSK 
nebo VLorg substrátu na jednotku NLorg anaerobního kalu [[l/(g.h)], udává aktivitu kalu v 
závislosti na rozložitelnosti daného substrátu, zvyšuje se v průběhu adaptace nebo aklimatizace 
biomasy 
specifická rychlost produkce bioplynu nebo methanu (rX,BP), (rX,CH4) - [l/(g.h)](BP,CH4, 
NLorg), rychlost produkce bioplynu nebo methanu v určitém časovém úseku, vztažená na 
hmotnostní jednotku biomasy. 
maximální specifická rychlost produkce bioplynu nebo methanu (rX,BP,max ), (rX,CH4,max)  - 
[[l/(g.h)] (BP,CH4, NLorg), maximální rychlost produkce bioplynu nebo methanu, vztažená na 
hmotnostní jednotku biomasy. 
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7.3 Příklady použití testů  
 
7.3.1 Testy maximální výtěžnosti methanu nebo bioplynu 
 
Účel: Zjistit maximální množství vyprodukovaného methanu nebo bioplynu na hmotnostní 
jednotku zkoumaného materiálu YCH4,S, YBP,S [l/g

-1, m3/kg] (S=CHSK, VL, VLorg). 
 
Uspořádání: Zkoumaný materiál je jediným substrátem v testu, podmínky rozkladu jsou 
optimální - zajištěny přídavkem fosfátového pufru (pH 7) a živin, inokulum je standardní 
biomasa - všechny základní funkční skupiny mikroorganismů jsou aktivní, pozadí je nízké - 
inokulum obsahuje málo nebo žádné rozložitelné organické látky, které nejsou biomasa. Testy se 
nasazují při několika počátečních zatíženích biomasy So/Xo a vyhodnocují z oblasti lineární 
závislosti produkční aktivity biomasy Px na zatížení. 
 
Pracovní postup: Do měrných nádobek se nadávkuje  známé množství inokula a definované 
medium obsahující pufr, makro i mikronutrienty (N,P,Fe,Co,Ni a pod.). Toto medium zajišťuje, 
aby se nestal při testu limitujícím faktorem nedostatek živin. Směs se probublá dusíkem, aby jím 
byl plynový prostor naplněn a nechá se několik hodin vytemperovat a ustálit. Poslední přidanou 
složkou reakční směsi je sledovaná látka, která je jediným zdrojem uhlíku pro anaerobní kulturu, 
přidává se vytemperovaná na teplotu kultivace, čas jejího přidání zároveň s vyrovnáním tlaku 
uvnitř nádobky s tlakem atmosferickým je startem testu. Celkový objem kapalné fáze je VL. 
 
Testovaná směs je kultivována při konstantní teplotě 35 oC a je diskontinuálně promíchávána. 
Produkovaný plyn je v potřebných časových intervalech měřen tlakovými sensory nebo 
objemově po vyrovnání tlaku uvnitř nádobky s atmosférickým tlakem. Testy jsou vždy nasazeny 
duplicitně a uváděné výsledky jsou průměrem obou hodnot. Pro zjištění kvality bioplynu je 
prováděna podle potřeby chromatografická analýza plynné fáze. Po skončení testu je provedeno 
stanovení zbytkové CHSK. 
 
Vyhodnocení výsledků: Test je ukončen, když substrátová produkce plynu se již konstantní - 
dále se s časem nezvyšuje, čili účinnost rozkladu za daných podmínek  E=100 % (viz obr.7.1). 
 
Výtěžnost bioplynu vypočítáme ze substrátové produkce VBPs (rozdílu objemu celkové a 
endogenní produkce bioplynu), dělené počátečním množstvím přidaného substrátu (CHSK, VL, 
VLorg). 
 
YBP = (VBPc - VBPe).S-1 = VBPs.S-1   [l/g-1, m3/kg]     (7.1) 
 
Výtěžnost methanu vypočítáme ze substrátové produkce methanu, děleného počátečním 
množstvím přidaného substrátu (CHSK, VL, VLorg). 
 
YCH4,g = (VCH4c - VCH4e).S-1 = VCH4s.S-1  [l/g-1, m3/kg]     (7.2) 
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VBPs  = 38 ml 
VCH4s = 31,3 ml 
VL    = 80 ml 
Xo    = 2,94 g/l 
So    = 100,8 mg 
YBP,CHSK= 0,38 l/g 
YCH4,CHSK=0,31 l/g 
YCH4,VL = 0,37 
VBPs80  = 30,4 ml 
t80     = 87 h 
Bx80 = 0,12 g/(g.d) 
 

Obr.7.1  
Test maximální výtěžnosti bioplynu a methanu pro reálnou směs odpadů z farmaceutické výroby 
 
Výtěžnost bioplynu nebo methanu je velmi důležitým údajem pro organické znečišťující látky v 
odpadních vodách a kalech, zejména pro návrh anaerobní technologie a dále pro odhad produkce 
bioplynu pro ekonomická a energetická hodnocení navržené technologie. 
 
 
7.3.2 Testy maximální rychlosti produkce methanu nebo bioplynu 
 
Účel: Zjištění maximální rychlosti produkce bioplynu nebo methanu na hmotnostní jednotku 
biomasy - maximální specifické rychlosti rX,BP,max, rX,CH4,max [l/(g.h)] (CH4, NLorg). Pro 
hodnocení aktivity biomasy je nutno rychlost vyjádřit ve vztahu k její koncentraci. 
 
Uspořádání: Pro měření musí být zajištěny optimální podmínky rozkladu a přebytek substrátu v 
měřeném časovém úseku, limitujícím faktorem je pouze zkoumaná biomasa. 
 
Pracovní postup: Pracovní postup, manipulace s biomasou a substrátem i měření produkce 
plynu u jednorázových testů je stejné jako u testů výtěžnosti. Doba měření je však kratší, protože 
není nutné sledovat produkci plynu až do vyčerpání substrátu. Pokus je možno ukončit, jakmile 
rychlost produkce plynu začne klesat. 
 
Maximální specifickou rychlost produkce je možno stanovit i během semikontinuálního provozu 
přímo v reaktoru. Měření produkovaného bioplynu je prováděno laboratorním plynoměrem, jeho 
kvalita se stanovuje na plynovém chromatografu. Pro vyhodnocení výsledků je nutné ve 
sledovaném cyklu určit počáteční koncentraci biomasy v reaktoru, počáteční a konečnou CHSK 
kapalné fáze, pH a kyselinovou neutralizační kapacitu. Na začátku každého cyklu je důležité 
správně manipulovat se zásobníkem inertního plynu nebo bioplynu, aby nedošlo ke kontaminaci 
plynné fáze kyslíkem. 
 
Pracovní postup při sledování cyklu provozu reaktoru o objemu 12 l (uspořádání je na obr.7.2) je 
následující: Zavřít ventil 8 do plynoměru 9 a otevřít ventil 7 do zásobníku plynu 10. Odpustit 2 l 
supernatantu střední odběrovou trubicí 6, v kapalině stanovit : pH a kyselinovou neutralizační 
kapacitu (KNK4.5), CHSK kapalné fáze. Rozpustit substrát eventuelně s přídavkem uhličitanu 
sodného jako neutralizačního činidla v 500 ml vodovodní vody vytemperované na 35 oC a nalít 
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nálevkou 4 do reaktoru, dolít 1500 ml vody vytemperované na 35 oC. Spustit míchadlo 2. Po 
rozmíchání obsahu reaktoru (asi 1 min.) odebrat 3x 20 ml směsi ze střední odběrové trubice 6. 
Zavřít ventil 7 do zásobníku 10, otevřít ventil 8  do plynoměru, zapsat stav plynoměru a čas (= 
0). Odečítat po 15 min stav plynoměru, odebírat vzorky bioplynu injekční stříkačkou přes 
septum 11 a provádět analýzy bioplynu. Odebraných 2x 20 ml  odstředit 10 minut při 10 000 
1/min. V centrifugátu stanovit CHSK a rozpuštěné látky (v alobalové mističce vážkově po 
vysušení při 105 oC). Zbylých 20 ml kalové směsi převést do alobalové mističky a stanovit 
veškeré látky (vážkově po vysušení při 105 oC). Nakreslit křivku produkce bioplynu a methanu v 
závislosti na čase. 

 

 
 
 
 
1 - nádrž reaktoru 
2 - míchadlo 
3 - motor míchadla 
4 - dávkovací nálevka 
5,6 - odběrová místa 
7,8 - ventily 
9  - plynoměr 
10 - zásobník plynu 
11 - septum pro odběr 
       vzorků plynu 
 

Obr.7.2 Schema míchaného anaerobního reaktoru se semikontinuálním provozem 
 
Vyhodnocení výsledků: Maximální objemovou rychlost produkce plynu rV,BP,max  určíme jako 
směrnici tečny ke křivce produkce v závislosti na čase dělenou objemem kapalné fáze (obr.7.3) 
v oblasti maximální rychlosti bez limitace substrátem podle vztahu: 
 
rV,BP,max =∆VBPc/(∆ t.VL)  [l/(l.h)]       (7.3) 
 
Specifickou maximální rychlost rX,BP,max získáme podělením rV,BP,max koncentrací biomasy: 
 
rX,BP,max = rV,BP,max/X   [l/(g.h)] (BP,CH4, NLorg)      (7.4) 
 
Specifickou maximální rychlost rX,CH4max získáme vynásobením rX,BP,max objemovým zlomkem 
methanu v bioplynu. 
 
Údaj rX,BP,max nebo rX,CH4,max představuje potenciální (maximálně možnou) aktivitu biomasy za 
daného stavu systému. 
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Xo = 1,7 g/l 
VL = 80 ml 
∆VBPs = 50 ml 
∆t = 70,7 h 
rV,BP,max = 8,84 ml/(l.h) 
rX,BP,max = 5,2  ml/(g.h) 
rX,CH4,max = 4,3 ml/(g.h) 
 

Obr.7.3  
Stanovení maximální specifické rychlosti produkce bioplynu a methanu při anaerobním čištění 
odpadní vody z výroby bionafty 
 
 
7.3.3 Stanovení maximálního zatížení anaerobní biomasy 
 
Účel: Odhad maximálního zatížení dané anaerobní biomasy  a zatížení pro dosažení požadované 
účinnosti rozkladu substrátu 
 
Uspořádání: Pro měření musí být zajištěny stejné podmínky jako pro stanovení rX,BPmax nebo 
rX,CH4max, dále je potřeba znát výtěžnost bioplynu nebo methanu zkoumaného materiálu a 
koncentraci biomasy X.  
 
Vyhodnocení výsledků: Maximální zatížení biomasy se vypočítá ze vztahu (7.5): 
 
Bx,max = rX,CH4max. 24 / YCH4,g

  [kg/(kg.d)]                   (7.5) 
 
Bv,max = Bx,max . X   [kg/(m.d)]                   (7.6) 
 
Tento postup je vhodný pro jednoduché substráty a směsi substrátů s dobrou nebo podobnou 
rozložitelností. Pokud je zkoumaným substrátem materiál se širokou škálou organických látek s 
různou rozložitelností, rozklad probíhá postupně s rychlostmi odpovídajícími rozložitelnosti 
látek. Potom zatížení, které zaručí požadovanou účinnost E se počítá z průměrné rychlosti 
rX,CH4,E podle vztahu (7.7): 
 
Bx,E = rX,CH4E . 100 / (YCH4,g . E)  [kg/(kg.d)]               (7.7) 
 
rX,CH4E = VCH4,s / (∆tE . X . VL)  [m3.kg-1 .d-1]               (7.8) 
 
Příklad pro E = 80 % je uveden na obr.7.1. 
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7.3.4 Aktivita funk čních skupin anaerobní biomasy 
 
Účel: Zjištění aktivity základních funkčních skupin anaerobní biomasy 
 
Uspořádání a pracovní postup: Jsou stejné jako při stanovení rXmax. Ke zkoumané anaerobní 
biomase se přidávají substráty specifické pro jednotlivé funkční skupiny (na př. kyselina octová, 
mravenčí, propionová, benzoová, glukosa a pod.) a sleduje se křivka produkce bioplynu a 
koncentrace methanu. 
 
Vyhodnocení výsledků: Z křivky produkce se vyhodnotí rXmax pro jednotlivé substráty stejně 
jako v 7.3.2, získané údaje jsou odhadem aktivity skupiny mikroorganismů zpracovávající daný 
substrát. Porovnáním s údaji uváděnými pro čisté nebo obohacené kultury je možno odhadnout 
kvantitativní zastoupení dané mikrobiální skupiny v biomase. 
 
 
7.3.5 Testy toxicity nebo adaptace anaerobní biomasy 
 
Účel: Zjištění toxicity dané látky na komplexní biomasu, na různé typy mikrobiálních skupin v 
závislosti na koncentraci látky, biomasy, zjistit možnost adaptace a pod. 
Uspořádání: Určení toxicity dané látky se liší se od testu výtěžnosti pouze tím, že kromě látky 
je do každé testovací nádobky přidán standardní substrát. Inhibice způsobená látkou se určuje 
jako pokles produkce plynu vztažený k referentním pokusům bez přidání testované látky. Pro 
každý test se spočítá produkce plynu za stejný časový úsek a porovná se s průměrnými 
hodnotami z kontrolních testů. K testování látky se vybírá 5 - 10 koncentrací, cílem je zjistit 
rozsah koncentrací od neinhibujících až po silně toxické. Pro komplexní testy toxicity se 
používá více standardních substrátů podle jednotlivých mikrobiálních skupin. Potom je možno z 
testů toxicity odhadnout, která funkční skupina je sledovanou látkou nejvíce ovlivněna. 
 
Vyhodnocení výsledků: Výsledky se uvádějí jako procentuální snížení rychlosti produkce 
plynu nebo vyprodukovaného objemu plynu v porovnání s referentním testem. Vztahují se buď 
ke koncentraci látky nebo k specifické koncentraci látky vztažené na organickou sušinu biomasy. 
 
 
7.3.6. Technologické testy účelové 
 
Technologické testy jsou prováděny ve větších objemech, inokulum ani dávkované substráty 
nejsou ředěny, není přidáván pufr ani mikroživiny pro optimální prostředí a tím jsou částečně 
simulovány reálné podmínky. Způsob manipulace s materiálem, analýzy, měření a 
vyhodnocování výsledků je podobné jako u testů methanogenní aktivity a řídí se účelem testu. 
Vhodné uspořádání umožňuje odebírat i vzorky kapalné fáze během testu, umožňuje modelovat 
různé varianty očekávané reálné situace a podle výsledku zvolit optimální řešení. V případě, kdy 
je třeba odebírat vzorky k analýzám v určitých časových intervalech, dochází ke změnám 
objemu kapaliny, objemu nebo tlaku plynu a kvality plynu, což je nutné neustále brát do úvahy a 
zahrnout  do výpočtů při hodnocení testu. 
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8. ANAEROBNÍ ROZLOŽITELNOST ORGANICKÝCH LÁTEK. 
 

Doc. ing. Jana Zábranská, CSc. 
 
 
8.1 Úvod 
 
Základní reakce anaerobního rozkladu běžných substrátů jsou již dostatečně známé včetně 
odpovídajících skupin mikroorganismů (viz kap.7). Z ekologického hlediska jsou však zajímavé 
informace o rozkladu látek pomalu a nesnadno rozložitelných, látek s nízkou úrovní dostupné 
volné energie nebo látek toxických. Některé anaerobní mikroorganismy jsou schopny využívat 
takové látky ke svému růstu, čím ovšem nižší energetický zisk, tím pomalejší růst. 
 
 
8.2 Teorie a základní pojmy 
 
8.2.1 Rozložitelnost organických látek za anaerobních podmínek 
 
Anaerobní mikroorganismy mají některé metabolické dráhy, které za aerobních podmínek 
nemohou probíhat, proto mohou rozkládat některé látky aerobně těžko rozložitelné nebo 
nerozložitelné. Spontánní akumulace anaerobní biomasy v různých sedimentech nebo 
technologicky řízená v anaerobních reaktorech s extrémně dlouhou dobou zdržení pomáhá 
pomnožení a udržení těchto organismů. Takovým procesem je třeba reduktivní dehalogenace a 
deaminace při štěpení různých derivátů cyklických a aromatických látek. Organismy schopné 
těchto reakcí jsou v přírodě vyhledávány a jsou studovány jejich vlastnosti a možnosti jejich 
využití. Získávají se z kontaminovaného prostředí a zjišťují se podmínky jejich růstu a množení, 
aby mohly být technologicky využívány [1]. 
 
Intensivně je studována zejména genetika mikroorganismů rozkládajících toxické látky. Bylo 
popsáno mnoho různých plasmidů, kódujících enzymy pro rozklad toluenu, xylenu, 
chlorovaných fenoxyherbicidů a podobně. Plasmidy mohou být přenášeny z jednoho organismu 
do druhého při adaptaci kultury, kultura si však tuto vlastnost nemusí podržet a při nízké 
koncentraci rozkládané látky může dojít ke ztrátě rozkladné funkce. Tyto speciální organismy 
potřebují určitou úroveň koncentrace toxické látky, nejsou schopny soutěžit s ostatními 
bakteriemi o jiné substráty.  
 
Na příklad rozklad aromatických látek v anaerobním prostředí byl dlouho pokládán za nemožný, 
protože anaerobní mikroorganismy nemají dioxygenázy, schopné rozštěpit benzenové jádro. 
Stále to platí pro aromatické uhlovodíky jako benzen a jeho homology - antracen, naftalen a pod. 
Jakmile však nese benzenový kruh nějakou funkční skupinu, je anaerobní rozklad možný. 
Nejméně přispívá k anaerobní rozložitelnosti aromátů methylskupina, více hydroxylová skupina 
a nejlépe jsou rozložitelné látky s karboxylovou skupinou [2]. 
 
Potřebná doba aklimatizace anaerobní biomasy se bude obecně lišit podle rozložitelnosti látek a 
růstové rychlosti mikroorganismů potřebných k jejich rozkladu. Hydrolytické a fermentační 
bakterie mají růstové rychlosti vysoké a budou se aklimatizovat rychle, zatím co syntrofní 
organismy rozkládající kyseliny a aromatické látky rostou velmi pomalu s generační dobou od 3 
do 9 dnů a vyžadují delší aklimatizační dobu. Adaptace anaerobní biomasy, použité jako 
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inokulum v testech rozložitelnosti, zvyšuje rychlost rozkladu u látek dobře rozložitelných, u 
látek nesnadno rozložitelných zvyšuje i rozložitelnost. 
 
8.2.2 Bilance anaerobního rozkladu organických látek 
 
Anaerobní rozklad čistých organických látek je z hlediska převodu hmoty a energie ze substrátu 
do produktu dobře znám a definován. V praxi však je často nutné zjišťovat rozložitelnost 
komplexního substrátu s proměnlivým počtem i poměrem jeho složek. Množství kyslíku 
potřebné pro oxidaci komplexního substrátu je možné odhadnout ze stanovení chemické 
spotčeby kyslíku - CHSK. Pro popis kvality substrátu z hlediska jeho energetického obsahu 
může sloužit ekvivalent dostupných elektronů obsažených v substrátu. V anaerobním systému 
jsou jiné konečné akceptory elektronů než kyslík, ale na základě vztahu ekvivalentu dostupných 
elektronů a jednoho molu kyslíku lze používat kyslíkové jednotky ve formě CHSK nebo TSK 
pro hmotnostně energetickou bilanci [3]. 
 
Jednoduchým způsobem lze dokázat, že k úplné oxidaci methanu vzniklého z daného substrátu 
se spotřebuje stejné množství kyslíku jako k oxidaci původního substrátu. Bilance elektronů 
substrátu obecného složení CxHyOz je dána výrazem 4x + 1y - 2z, což vztaženo na jeden atom 
uhlíku představuje stupeň redukovatelnosti substrátu γγγγ. 
 
γ= 4 + y/x - 2z/x.           (8.1) 
 
Výtěžnost methanu závisí na druhu substrátu, zejména na jeho oxidačním stupni, t. j. na počtu 
dostupných elektronů, které má molekula substrátu k dispozici. Čím je vyšší γγγγ, tím je vyšší i 
teoretická výtěžnost methanu. Pro teoretickou výtěžnost methanu platí, že 
 
CHSKsubstrátu = CHSKmethanu            (8.2) 
 
Teoretickou výtěžnost methanu vyjádřenou jako hmotnostní množství methanu na 
hmotnostní jednotku přivedeného substrátu - YCH4mteor - vypočítáme podle vztahu (8.3) 
 
YCH4mteor = 0,25 CHSK  [g/g]  (CH4, substrát)       (8.3) 
 
nebo vyjádřenou jako objem vyprodukovaného methanu na hmotnostní jednotku přivedeného 
substrátu YCH4gteor - vypočítáme podle vztahu (8.4) 
 
YCH4gteor = 0,35 CHSK  [l/g]  (CH4 *, substrát)       (8.4) 
(* - platí pro stand. podmínky, teplota 0 °C, tlak 101,3 kPa.) 
 
Pro rychlý převod jednotek jsou uvedeny v tabulce 1 přepočtové koeficienty. 
 
V případě přítomnosti dalších prvků v molekule substrátu, které v oxidoredukčních reakcích 
jsou akceptory volných elektronů, dochází ke snížení množství elektronů pro tvorbu methanu a 
tím ke snížení výtěžnosti methanu. Takto působí zejména dusík a síra a jejich sloučeniny, které 
jsou častou složkou anaerobně zpracovávaných materiálů. Míra ovlivnění závisí na oxidačním 
stupni daného prvku, pro korekci výtěžnosti methanu je třeba od celkové CHSK odečíst CHSK 
substrátu spotřebovaného na redukci kyslíku a síry. 
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YCH4mteor = 0,25 (CHSK-N-S)  [g/g]  (CH4, substrát)     
  (8.5) 
 
nebo 
 
YCH4gteor = 0,35 (CHSK-N-S)  [l/g]  (CH4 *, substrát)      (8.6) 
 
kde N je kyslíkový ekvivalent dusičnanového a dusitanového dusíku a S je kyslíkový ekvivalent 
síry: 
 
N = 2,86 (NO2-N + NO3-N) [g] (O2, CHSK)        (8.7) 
S = 2 (Scelková) [g] (O2, CHSK)        
  (8.8) 
 
 
Tabulka 1. Přepočtové koeficienty jednotek mezi CH4 a CHSK. 
___________________________________________________________ 
 
  1 mol CH4  - 2 moly O2 
      64 g CHSK 
      22,4 l * 
  1 g CHSK  - 0,25 g CH4 
      0,35 l CH4 * 
  1 g CH4  - 4 g CHSK 
      1,4 l * 
  1 l CH4   - 2,857 g CHSK 
___________________________________________________________ 
* - platí pro stand. podmínky, teplota 0 °C, tlak 101,3 kPa 
 
Skutečná výtěžnost methanu je nižší, protože CHSK substrátu zahrnuje i část biologicky 
nerozložitelnou a část CHSK substrátu se spotřebuje na růst biomasy. Skutečnosti odpovídá 
bilance odstraněné CHSK: 
 
CHSKodstr. = CHSKmethanu + CHSKbiomasy       
  (8.9) 
 
CHSKodstr. -  odstraněná ( biologicky rozložená) část substrátu během procesu 
CHSKmethanu - množství vyprodukovaného methanu vyjádřeno v CHSK 
CHSKbiomasy - představuje část substrátu spotřebovanou na růst biomasy 
 
Ze vztahu (8.9) můžeme na základě provedeného pokusu vypočítat produkci biomasy. Produkce 
biomasy se jinak zjišťuje obtížně, zejména při anaerobním zpracování nerozpuštěných 
organických materiálů. 
 
8.2.3 Stanovení anaerobní rozložitelnosti organických látek 
 
Pro stanovení a vyjádření anaerobní rozložitelnosti je třeba testovanou látku nějakým způsobem 
definovat. Je možné vycházet z hmotnostního množství, z obsahu organického uhlíku v 
testované látce a jeho průměrného oxidačního čísla nebo z její specifické CHSK [g/g]. 
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Rozložitelnost je potom vyjádřena jako množství Corg přeměněného na bioplyn z celkového 
množství Corg nebo CHSK přeměněného na methan z celkového množství CHSK, eventuelně z 
celkového hmotnostního množství testované látky. Podmínky testu rozložitelnosti jsou voleny 
pro limitní anaerobní rozklad. 
 
Limitní anaerobní rozklad  znamená, že proběhly všechny fáze anaerobního rozkladu (viz 
kap.7), látka je spotřebována anaerobními mikroorganismy a výsledné produkty jsou CH4 a CO2, 
minerální soli a nová biomasa. Primární rozklad  je úroveň rozkladu, kdy látka prochází pouze 
strukturálními změnami jako výsledek mikrobiální činnosti a není ještě úplně mineralizována. 
Pokud potřebujeme sledovat primární rozklad, je ovšem nutné použít speciální analytickou 
techniku pro testovanou látku. 
 
Inokulum je funkční anaerobní biomasa, která obsahuje co nejširší škálu skupin aktivních 
mikroorganismů. Zdrojem mohou být anaerobní reaktory se suspenzní biomasou vyrostlou na 
rozpustném organickém znečištění nebo anaerobní stabilizační nádrže zpracovávající organické 
látky v suspendované formě - kaly. První typ inokula je vhodnější, protože obsahuje méně 
inertních nebo nerozložených suspendovaných organických látek. Je snaha, aby inokulum mělo 
co nejnižší vlastní produkci plynu - tzv. "endogenní" a co nejnižší obsah anorganického uhlíku. 
Množství inokula se uvádí jako sušina nerozpuštěných látek při 105 oC - [NL], podíl biomasy 
nejblíže vyjadřuje organický podíl nerozpuštěných látek [NLorg]. 
 
Teoretická substrátová produkce CH4 (TVCH4s) [[[[ml]]]] je maximální možná produkce methanu 
při 100 % rozkladu testované látky, vypočítaná z mg CHSK přidané v testu * 0,35 pro 
standardní podmínky: 101,3 kPa, 0 oC nebo z  mg CHSK přidané * 0,395 pro reálné podmínky: 
101,3 kPa, 35oC  (viz odst.8.2.2). 
 
Substrátová produkce bioplynu nebo CH4 (VBPs, VCH4s) je objem vyprodukovaného plynu 
nebo CH4 po odečtení endogenní produkce z celkové produkce. Tento objem bioplynu nebo 
CH4 vzniklý rozkladem přidaných organických látek v porovnání s teoretickou substrátovou 
produkcí udává anaerobní biologickou rozložitelnost daného materiálu, pokud je inokulum 
promyté a vyhladovělé a je nízká endogenní produkce plynu -  pozadí. Jinak může k produkci 
bioplynu z daného substrátu přispívat rozklad organických látek vnesených s inokulem 
(produkční příspěvek inokula), potom může substrátová produkce dosahovat vyšších hodnot než 
je teoretická a výsledek testu je pro stanovení rozložitelnosti nepoužitelný. 
 
Produkční příspěvek inokula (PPI) je zvýšení substrátové produkce bioplynu nad teoretickou 
hodnotu intenzivnějším rozkladem organických látek přítomných v inokulu na počátku testu 
(pozadí) než je tomu v referentním testu, způsobeným stimulačním působením kofermentace s 
lépe rozložitelným substrátem . 
 
 
8.3 Provedení testu rozložitelnosti 
 
Základní technické provedení testů rozložitelnosti je stejné, jako u testů výtěžnosti methanu (viz 
kap.7), liší se pouze v detailech dávkování substrátu, biomasy a v podmínkách testu. Metodu lze 
aplikovat jak na organické látky rozpustné ve vodě, tak na špatně rozpustné ve vodě za 
předpokladu, že je vybrána vhodná metoda dávkování, pokud nevykazují inhibiční efekt k 
testujícím mikroorganismům. Eventuelní inhibiční efekt je nutné zjistit v předběžném testu, 
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paralelním nebo následujícím. Těkavé látky vyžadují speciální přístup měření pomocí tlakového 
senzoru bez odpouštění vyprodukovaného bioplynu. 
Objem plynového prostoru bývá 0,10 - 0,35 násobkem celkového objemu, podle způsobu 
měření plynu. Optimální velikost celkové produkce plynu vzhledem k přesnosti stanovení je 
závislá na objemu plynového prostoru, měla by být jeho 0,3-3 násobkem a dosahuje se vhodným 
ředěním substrátu. Doporučuje se udržovat odhadovaný rozložitelný podíl CHSK v naředěném 
vzorku do 2 g/l. Promyté inokulum je resuspendováno do roztoku obsahujícího pufr, živiny a 
testovanou látku v takovém množství, aby výsledná koncentrace NLorg inokula byla v rozmezí 
1 - 2,5 g/l. Testovaná směs je probublána dusíkem (pokud neobsahuje těkavé látky) a plynotěsně 
uzavřena septem. Poté je umístěna do prostoru temperovaného na 35±1 oC, počátek testu se 
počítá po vyrovnání tlaků [4]. 
 
Dále je v určitých intervalech podle rychlosti produkce měřen vyprodukovaný plyn. Před 
každým měřením je obsah baňky promíchán, kontinuální míchání není v testech nutné, směs je 
dostatečně míchána bublinkami vznikajícího plynu. Plyn je možno měřit objemově plynovou 
byretou nebo tlakově pomocí tlakového senzoru. Tlakový senzor umožňuje kontinuální měření, 
pokud je napojen na registrační zařízení.  
 
Příprava inokula:  
Před testem je nutné inokulum pečlivě promýt opakovanou dekantací nebo centrifugací, 
resuspendace se provádí buď v pufrovacím mediu nebo v kyslíku zbavené vodovodní vodě. 
Doporučuje se nechat spotřebovat nerozložené organické látky v kalu několikadenní (5-7 dní) 
kultivací při 35 oC. Delší doba bez přísunu substrátu již může způsobit lagovou fázi na začátku 
testu. S kalem je třeba zacházet tak, aby byl co nejméně ve styku s kyslíkem. 
 
Testovaná látka může být přidána jako roztok, suspenze, emulze o známé koncentraci nebo 
přímo jako pevná látka nebo kapalina. Důležitá je homogenizace přidané látky do celého objemu 
kultivační směsi. V případě přidávání roztoků by neměl být přidaný objem větší než 5 % 
celkového objemu kapalné fáze. 
 
Jako paralelní kontrolu aktivity inokula je možno nasadit stejný test s referentní látkou se 
známou hodnotou anaerobní rozložitelnosti. Referentní látkou bývá benzoát sodný, fenol a pod. 
a měla by být dosažena rozložitelnost větší než 60 %. Inhibiční účinky sledované látky se mohou 
zjistit dalším testem, kde je substrátem stejné množství sledované látky a referentní látky [4]. 
 
Podmínky testu neodpovídají úplně optimálním podmínkám, protože je použit zředěný kal a 
relativně vysoká koncentrace testované chemikálie. Test také trvá mnohem déle (průměrně 
kolem 60 dnů i více), než je běžná doba zdržení v anaerobních stabilizačních nádržích nebo 
anaerobních reaktorech. 
Potřebné přístroje a zařízení: 
Vodní lázeň nebo teplovzdušný box, temperovaný na  35±1 oC. 
Baňky uzavíratelné závěrem s plynotěsným septem, schopné vydržet přetlak 200 kPa. S výhodou 
se dají použít serové lahve. Objem plynového prostoru by měl být v rozsahu 10 - 30 % 
celkového objemu, podle způsobu měření produkce plynu. Pokud je vyprodukovaný plyn po 
každém měření odpuštěn a tlak vyrovnán, stačí 10 % objemu, v případě uvolnění tlaku až na 
konci testu je vhodnější 30 % celkového objemu. 
 



8-6 

Složení ředícího roztoku 
KH2PO4   0,27 g 
Na2HPO4.12H2O 1,12 g 
NH4Cl   0,53 g 
CaCl2 .2H2O  0,075 g 
MgCl2.6H2O  0,10 g 
FeCl2. 4H2O  0,02 g 
Na2S   0,1 g 
1ml roztoku stopových prvků  
Doplnit odkysličenou destilovanou vodou na objem 1 litr a upravit pH na 7±0,2. Před 
použitím probublat dusíkem. 
 

Roztok stopových prvků:  

Fe2Cl2 .4H2O  4 g 
H3BO3   0,1 g 

ZnCl2   0,1 g 

CuSO4 .H2O  0,12 g 
MnCl2   1 g 

(NH4)Mo7O24.4H2O 0,1g 
AlCl 3.6H2O  0,18g 
CoCl2.6H2O  4 g 
NiCl2.6H2o  0,184 g 
SeO2   0,14 g 

EDTA   2 g 
HCl (36 %)  2 ml 
Doplnit destilovanou vodou na objem 1 litr. 

 
Měření produkce plynu 
Objemové - plynová byreta s vyrovnávací baňkou, naplněná roztokem NaCl okyseleným HCl 
pod pH 4,5 na methyloranž. Byreta je spojena třícestným kohoutem s injekční jehlou, kterou se 
při měření propíchne septum testovací baňky. 
Tlakové - diskontinuální - k injekční jehle je připojen tlakový senzor, jehož signál je odečítán. 
Spojení jehly a senzoru má mít co nejmenší objem.  
- kontinuální -  tlakový senzor je trvale připojen k testovací baňce a jeho signál je 
zaznamenáván. Každý tlakový senzor je nutné předem zkalibrovat. K uvolňování tlaku během 
testu slouží třícestný kohout nebo malý elekromagnetický ventil, který se nakrátko otevře po 
dosažení nastaveného tlaku. 
 
Pracovní postup 
Dvě nebo tři paralelní baňky se připraví pro testovanou látku, referentní látku a slepý pokus. 
Odměří se potřebná dávka inokula, přidá se ředící roztok, substrát (testovaná látka, referentní 
látka nebo jejich směs) a doplní vodovodní vodou na stejné objemy. Všechny použité kapaliny 
jsou předem zbaveny kyslíku probubláním dusíkem. Po uzavření baněk se vytěsní vzduch z 
plynového prostoru dusíkem, baňky se umístí do vyhřívaného prostoru a nechají se 
vytemperovat do ustálení tlakových a teplotních poměrů (0,5 - 1 hod.), v septu je zapíchnuta 
injekční jehla, která je odstraněna po vytemperování baňky i obsahu a vyrovnání tlaků uvnitř a 
vně. Před každým měřením se obsah baňky promíchá protřepáním, aby se uvolnily bublinky 
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plynu z vloček kalu. Intervaly měření jsou voleny podle rychlosti produkce plynu, ze začátku 
testu i několikrát za den, potom obvykle denně, ke konci testu mohou být intervaly měření až 
týden. 
 
 
8.4 Vyhodnocení výsledků  
 
Vyhodnocení podle CHSK 
Anaerobní rozložitelnost DCHSK se počítá z poměru substrátové produkce methanu zjištěné v 
testu a teoretické substrátové produkce vypočítané z CHSK přidaného substrátu ( TVCH4s) podle 
vztahu (8.10): 
 
DCHSK  =  VCH4s . 100/(TVCH4s)

 [ % ]                   
(8.10) 
 
Reálná i teoretická produkce methanu musí být vypočítána pro stejnou teplotu. Pokud je použit 
pro výpočet teoretické produkce koeficient 0,35, pak je nutné přepočítat reálnou produkci na 
standardní podmínky. Pro reálné objemy methanu měřené při 35 oC je koeficient výpočtu 
teoretické produkce 0,395. Při tomto výpočtu rozložitelnosti je zanedbána tvorba nové biomasy 
a rozpustnost methanu v kapalné fázi, protože obě hodnoty jsou velice nízké. Pro vyhodnocení je 
třeba znát obsah methanu v bioplynu. 
 
Vyhodnocení podle organického uhlíku 
Pokud je množství testované látky vyjádřeno jako organický uhlík, rozložitelnost je počítána z 
poměru uhlíku v plynné fázi na konci testu - Cg a organického uhlíku substrátu přidaného na 
počátku testu - Cs.  
 
Jeden mol methanu i  mol oxidu uhličitého obsahují 12 g uhlíku. Obsah uhlíku v daném objemu 
bioplynu (Cg) je potom dán vztahem (8.11): 
 
Cg  =  12. p. VBPs / (R.T)  [ g ]                  (8.11) 
 
kde p je tlak, VBPs je substrátová produkce bioplynu, R plynová konstanta a T teplota [K]. 
Rozložitelnost DC  je potom dána vztahem (8.12): 
 
DC  =  Cg . 100 / CS   [%]                  (8.12) 
 
V tomto případě není nutno znát složení bioplynu. Při výpočtu je zanedbána tvorba biomasy, 
methan a oxid uhličitý rozpuštěný v kapalné fázi. Pokud je možno stanovit vedle organického i 
anorganický uhlík v kapalné fázi, lze výpočet zpřesnit a k Cg přičíst přírůstek rozpuštěného 
anorganického uhlíku na konci testu. 
 
Příklad 
Při testu anaerobní rozložitelnosti přebytečného aktivovaného kalu z čištění farmaceutických 
odpadních vod byly dány a naměřeny tyto hodnoty: 
objem testovací nádobky : 120 ml 
objem plynového prostoru:  40 ml 
Xo = 235 mg CHSK,  2,94 g/l 
So =  64,3 mg CHSK,   0,80 g/l 
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So/Xo =  0,27 g/g 
VBPs =  26,9 ml 
VCH4s (35 oC) = 20,5 ml 
TVCH4(35 oC) = 64,3*0,395 = 25,4 ml 
DCHSK = 100*20,5/25,4 = 80,7 % 
Doba trvání testu 480 hodin. 
 
 
8.5 Literatura 
 
1) Mohn,W.W., Tiedje,J.M. (1992) Microbial Reductive Dehalogenation. Microbiological 

Rewiews, Sept. 1992, 482-507 
2) Schink,B. (1986) Principles and limits of anaerobic degradation: Environmental and 

technological aspects. Biology of Anaerobic Microorganisms. Ed. A.J.B.Zehnder, John 
Wiley&Sons Inc., 771-846 

3) Dohányos, M., Zábranská, J. (1988) Bilance methanizace-výpočet maximální výtěžnosti 
bioplynu. Vodní hospodářství B38, 2, 45-49, 

4) ISO CD 11734 Water quality - Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of 
organic compounds in digested sludge - Method by measurement of the biogas production. 

 



9-1 

9. STANOVENÍ BIOLOGICKÉ ROZLOŽITELNOSTI ORGANICKÝCH LÁ TEK 
 

Ing. Vladimír Sýkora, CSc. 
 
 
S rozvojem chemických výrob a vývojem nových pomocných prostředků přechází do 
prostředí široké spektrum nejrůznějších organických látek, o jejichž biochemických 
vlastnostech je v mnoha případech známo jen velmi málo. Ty sloučeniny, které nepodléhají 
biologickému rozkladu za aerobních či anaerobních podmínek, narušují přirozený koloběh 
látek v přírodě a přecházejí v nezměněné formě nebo někdy po částečné chemické a 
biologické transformaci, do potravy a pitné vody. Původní návrh jednorázového kinetického 
testu [1,2] byl na základě vývoje teoretických poznatků a praktických zkušeností upraven tak, 
aby vyhovoval obecným požadavkům na základní posouzení a porovnání biologické 
rozložitelnosti látek za aerobních podmínek.  
 
 
9.1 Účel a princip stanovení  
 
Zkoušená látka je jediným zdrojem org. uhlíku pro mikroby inokula. Biologické medium se 
inokuluje heterogenní směsnou kulturou mikroorganismů (aktivovaným kalem) adaptovaným 
za standardních podmínek. Podle potřeby se průběh rozkladu porovnává po inokulaci 
neadaptovaným aktivovaným kalem odebraným na městské čistírně odpadních vod .Ve 
vhodných časových intervalech se odebírají vzorky, které se po filtraci analyzují. Stanovuje se 
především úbytek organického uhlíku (DOC - dissolved organic carbon) resp. CHSK 
(chemická spotřeba kyslíku). V současné době se preferuje hodnocení podle úbytku DOC, což 
však vyžaduje nákladný analyzátor. Podle okolností lze stanovit také úbytek koncentrace 
charakteristických sloučenin (např. tenzidů, fenolů apod.). Výsledky se srovnávají se slepým 
pokusem a s rozkladem standardní sloučeniny, kterým se ověřuje aktivita inokula. Kromě 
stupně biologického rozkladu se hodnotí i jeho rychlost. Odlišují se ztráty pouhým těkáním 
a případný abiotický rozklad testované látky od skutečného biologického rozkladu. 
 
 
9.2 Přístroje a pomůcky  
 
• Elektromagnetické míchačky  
• Zdroj tlakového vzduchu pro adaptaci kalu  
• Filtrační zařízení pro filtry ze skleněných vláken a pro membránové filtry  
• Odsávací zařízení podle Witta s pojistnou baňkou  
• Vodní nebo motorová vývěva  
• pH metr  
• Oximetr  
• Odstředivka s objemem kyvet min. 100 ml  
• Zařízení pro stanovení CHSK a analyzátor organického uhlíku  
• Sušárna  
• Elektrická pec  
• Odměrné válce objemu 2000 ml pro adaptaci kalu  
• Nízké kádinky objemu 2000 ml pro vlastní test rozložitelnosti  
• Kádinky a Erlenmeyerovy baňky objemu 100 ml  
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• Membránové filtry Synpor 6 pro stanovení sušiny kalu nebo filtry ze skleněných vláken 
(Whatman Chromatography Paper GF 83, Glass Microfibre Filters GF/C, filtrační materiál 
pro imunologické rozbory IRAPA Štětí), úprava viz [3] 

 
 
9.3 Chemikálie a roztoky  
 
• Destilovaná nebo deionizovaná voda 
• Chemikálie a činidla potřebná pro stanovení CHSK 
• Syntetické biologické medium obsahuje v 1000 ml 10 ml roztoku 1 a 1 ml každého z 

roztoků 2 až 5.  
Následující roztoky 1 až 5 se připraví tak, že uvedená množství látek se rozpustí v 
destilované vodě a doplní na celkový objem 1000 ml. Roztoky se uchovávají v chladničce.  
Roztok 1: 8,5 g KH2PO4, 21,75 g K2HPO4, 44,7 g Na2HPO4·12 H2O, 2,5 g NH4Cl 
Hodnota pH tohoto roztoku má být 7,2. Podle potřeby se upraví přídavkem zředěné H2SO4 
nebo NaOH 
Roztok 2: 27,5 g CaCl2 

Roztok 3: 22,5 g MgSO4·7 H2O 
Roztok 4: 0,25 g FeCl3·6 H2O 
Roztok 5: 40 mg MnSO4·4 H2O, 57 mg H3BO3, 43 mg ZnSO4·7 H2O, 37 mg 
(NH4)6Mo7O24·4 H2O, 25 mg Co(NO3)2·6 H2O, 40 mg CuSO4·5 H2O 
 

• Roztok glukosy a peptonu (pro adaptaci kalu)  
 
Naváží se 25 g glukosy a 50 g peptonu do kádinky. K tomuto množství se přidá asi 500 ml 
destilované vody a roztok se 10 minut povaří. Po ochlazení se roztok převede do odměrné 
baňky objemu 1000 ml a doplní ochlazenou převařenou destilovanou vodou do 1000 ml. 
Roztok se uchovává v chladničce. Je použitelný nejvýše 5 až 6 dní. 1 ml tohoto roztoku 
glukosy a peptonu odpovídá CHSK asi 79 mg, DOC asi 28 mg. 

 
 
9.4 Testovaná látka  
 
Zásobní roztok testované látky se připravuje obvykle v koncentraci 5 g/l v závislosti na její 
rozpustnosti. pH zásobního roztoku se podle potřeby upravuje přídavkem kyseliny sírové nebo 
hydroxidu sodného na hodnotu pH asi 7,0. Testovaná látka se charakterizuje stanovením 
specifické CHSK v g/g (udávající množství kyslíku v gramech, které je potřebné pro oxidaci 1 
gramu látky), stanovením specifického obsahu organického uhlíku v g/g (udávající množství 
org. C v gramech v 1 gramu látky) a podle okolností také specifický obsah charakteristických 
sloučenin ve vzorku (např. obsah aniontových, neiontových nebo kationtových tenzidů v 
gramech příslušného standardu v 1 gramu látky).  
 
 
9.4.1 Stanovení specifické CHSK testované látky (CHSKsp)  
 
Hodnoty CHSKsp se u většiny organických látek pohybují obvykle v rozmezí od desetin až do 
3 g/g. Proto je nutné u neznámých látek a jejich směsí stanovit nejprve orientační hodnotu 
CHSKsp a tu upřesnit volbou vhodné koncentrace podle pravidel stanovení CHSK. Pro 
stanovení CHSK lze použít buď standardní metodu s počátečním objemem vzorku 20 ml nebo 
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semimikrometodu s objemem jen 2,5 ml. V obou případech je optimální rozmezí stanovitelné 
CHSK asi od 100 do 500 mg/l. Pro orientační stanovení lze předpokládat, že při specifické 
CHSK 1,5 g/g (což je přibližně průměr teoreticky možného rozmezí) bude hodnota CHSK 
zásobního roztoku (5 g/l) 7500 mg/l. Aby se hodnota CHSK pohybovala v uvedeném 
optimálním rozsahu 100 až 500 mg/l bude zapotřebí zásobní roztok zředit asi dvacetkrát. 
Pokud leží stanovená hodnota CHSK mimo tento rozsah upraví se zředěním zásobního 
roztoku a stanovení CHSK se opakuje.  
Je-li k dispozici analyzátor organického uhlíku, pak se obdobným způsobem stanoví 
specifický obsah organického uhlíku. U organických látek se jeho obsah může pohybovat v 
rozmezí asi od 0,15 do 0,9 g/g. Standardní roztok a jeho příslušné zředění se určí podle výše 
uvedených pravidel pracovního postupu a optimálního rozmezí platného pro daný analyzátor.  
 
Pozn.: Pokud se testovaná látka rozpouští jen částečně (jde např. o směs různých látek) 
odlišuje se celková CHSKsp od CHSKsp kapalné fáze.  
 
Podle obdobných zásad se podle potřeby stanoví specifický obsah charakteristických 
sloučenin, vyjadřovaný obvykle v gramech standardu v 1 gramu testované látky.  
 
 
9.5 Inokulum  
 
K inokulaci biologického media se používá především adaptovaný aktivovaný kal. Podle 
okolností a požadavků na vyhodnocení lze pracovat i s neadaptovaným aktivovaným kalem 
odebraným na městské čistírně odpadních vod. Tento pokus by měl předcházet testu s kalem 
adaptovaným, protože poskytne předběžné informace o rychlosti rozkladu, event. toxickém 
vlivu na mikroorganismy aktivovaného kalu a o chování testované látky při nárazovém 
zatížení biologického čištění nebo recipientu. 
 
 
9.5.1 Příprava aktivovaného kalu před zaočkováním  
 
Adaptovaný aktivovaný kal se těsně před zaočkováním třikrát dekantuje vodovodní vodou, 
která by neměla obsahovat volný chlor a mít příliš nízkou teplotu. Dekantace se provádí přímo 
ve válci, kde probíhala adaptace. Přeruší se provzdušňování a kal se ponechá sedimentovat. U 
dobře sedimentujícího kalu se asi po 20 min odtáhne vývěvou veškerý supernatant. U špatně 
sedimentujících kalů se vyčká, až se dosáhne prakticky konstantního objemu usazeného kalu. 
Zbývající objem směsi ve válci se doplní vodovodní vodou asi na 2 litry a směs se promíchá. 
Tento postup dekantace se opakuje ještě dvakrát. Po poslední dekantaci se zahuštěný kal 
přeleje do kádinky a stanoví se jeho sušina a její ztráta žíháním. Zahuštěný kal by měl mít 
sušinu alespoň 10 g/l. Totéž platí i pro úpravu neadaptovaného aktivovaného kalu. Lze 
doporučit jeho odběr z recirkulace a homogenizaci cezením přes síto před následující 
dekantací. 
 
U dispergujících kalů se špatnými sedimentačními vlastnostmi zůstává značná část sušiny 
kalu v supernatantu jako drobné těžko sedimentující mikrovločky. V takovém případě je 
nezbytné zahustit kal centrifugací. Asi 1 litr aktivovaného kalu se postupně centrifuguje při 
otáčkách 3000 až 5000 za 1 min po dobu asi 10 minut. Fugát se odlije a sediment se 
resuspenduje v malém množství biologického media, které se slévá a podle potřeby doplní na 
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objem asi 200 ml. U této směsi se stanoví sušina a její ztráta žíháním. Sušina by měla být asi 
10 g/l. 
 
 
9.5.2 Stanovení sušiny a ztráty žíháním  
 
Stanovení sušiny zahuštěného aktivovaného kalu se provádí z 5 až 10 ml směsi. Používají se 
membránové filtry Synpor 6. Při odběru vzorku je nutné kal míchat na elektromagnetické 
míchačce, aby byla zajištěna jeho homogenita. Kromě sušiny se stanoví i ztráta žíháním. 
Vzhledem ke značnému rozptylu výsledků se obě stanovení provádějí paralelně třikrát. 
 
 
9.6 Adaptace aktivovaného kalu  
 
Aktivovaný kal odebraný na čistírně odpadních vod se pěstuje ve dvoulitrovém odměrném 
válci za podmínek semikontinuální kultivace. Objem směsi (V) je 1000 ml a počáteční sušina 
kalu (X0) se volí 2,5 až 3,0 g/l (je proto výhodné odebírat kal na čistírně z recirkulace). 
Technologické parametry semikontinuální kultivace jsou:  
 
doba zdržení směsi      Θs = 1 d  
recirkulační poměr       R = 1,0  
přítok        Q0 = 500 ml/d  
doba zdržení        Θ = 2 d  
nastavené stáří kalu       ΘX = 5 d  
objemové zatížení glukosou v CHSK    BV = cca 580 mg/(l.d) 
objemové zatížení peptonem v CHSK    BV = cca 1000 mg/(l.d) 
 
Objemové zatížení CHSK testovaným vzorkem se zvyšuje během 20 dnů od 0 do 
200 mg/(l.d). U toxických látek případně látek s mimořádnou pěnivostí lze adaptovat jen do 
objemového zatížení 100 mg/(l.d). 
 
Pracovní postup adaptace: 
 
1000 ml směsi ve dvoulitrovém odměrném válci se provzdušňuje tlakovým vzduchem. Denně 
se odtahuje 200 ml směsi k zajištění daného stáří kalu. Po odebrání 200 ml směsi se přeruší 
provzdušňování a asi po 30 minutové sedimentaci se odsaje vodní vývěvou kapalná fáze na 
objem 500 ml. Tato zbývající směs se doplní odstátou vodovodní vodou na objem asi 900 ml. 
Přidá se 20 ml roztoku glukosy a peptonu, 10 ml fosforečnanového tlumiče (roztok 1) a roztok 
testované látky. Potom se směs se válci doplní odstátou vodovodní vodou na objem 1000 ml a 
provzdušňuje se dalších 24 h. Po této době se postup opakuje. Objemové zatížení testovanou 
látkou v CHSK se při adaptaci zvyšuje po 2 dnech asi po 20 mg/(l.d). až do hodnoty 
200 mg/(l.d). Během adaptace se alespoň jednou týdně stanovuje sušina kalu, její ztráta 
žíháním, kalový index, hodnota pH, zbytková CHSK resp. DOC a případně jednotlivé 
anorganické formy dusíku, aby bylo možné odhadnout eventálně vliv testované látky na 
proces nitrifikace. Během adaptace se provádí občasný biologický rozbor biocenózy kalu. 
Tyto výsledky se porovnávají s údaji získanými s aktivovaným kalem pěstovaným za stejných 
podmínek, ale živeným jen roztokem glukosy a peptonu. 
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Při adaptaci do objemového zatížení jen 100 mg/(l.d) se zvyšuje objemové zatížení 
testovaným vzorkem po 2 dnech asi po 10 mg/(l.d). 
 
Hodnotu pH je nutno udržovat v rozmezí asi od 7,0 do 7,4 v průběhu celého adaptačního 
cyklu. K regulaci hodnoty pH lze použít roztok NaHCO3 o koncentraci 1 mol/l nebo roztok 
H2SO4 o koncentraci 0,1 mol/l. 
 
Podle zbytkové (odtokové) hodnoty CHSK resp. DOC lze předběžně posoudit i biologickou 
rozložitelnost testované látky za podmínek adaptace. Za uvedených podmínek adaptace se 
CHSK i DOC směsi glukosy a peptonu odstraňuje přibližně z 97 %. Zbytková hodnota CHSK 
je asi 95 mg/l a zbytková hodnota DOC asi 33 mg/l. Po odečtení těchto hodnot od zbytkové 
CHSK resp. DOC z modelu s testovanou látkou je získán odhad stupně jejího odstranění 
biologickým procesem. 
V některých případech může vlivem testované látky docházet k dispergaci vloček 
aktivovaného kalu a tím ke zvýšení koncentrace suspendovaných látek v odtoku. Tím se stáří 
kalu snižuje a liší se od nastaveného stáří 5 d, které odpovídá dennímu odběru 200 ml  směsi 
kalu. Pro udržení stáří kalu 5 dní je nutné upravit odebíraný objem přebytečného kalu QW 
v ml/d za výše uvedených podmínek adaptace podle rovnice: 
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−
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kde X je koncentrace sušiny kalu v modelu a X2 je koncentrace suspendovaných látek v odtoku 
z modelu.  
 
 
9.7 Pracovní postup  
 
 
9.7.1 Nasazení pokusu  
 
Do dvoulitrových odměrných válců se nalije asi 1,5 litru destilované vody. Potom se přidávají 
postupně potřebné objemy roztoků jednotlivých složek syntetického biologického media, tj. 
20 ml roztoku 1 a po 2 ml roztoků 2 až 5. Potom se přidá objem dávkovacího roztoku 
testované látky odpovídající CHSK 400 mg (tato dávka je určena koncentrací zásobního 
roztoku a CHSKsp dané látky). Celá směs se pak doplní destilovanou vodou na objem 2 litry. 
Po přidání každého dílčího roztoku je třeba směs ve válci promíchat. Počáteční hodnota 
CHSK testované látky v roztoku má být 200 mg/l. Je-li k dispozici analyzátor org. uhlíku 
stanoví se též počáteční hodnota DOC. Z válců se roztok přelije do nízkých dvoulitrových 
kádinek, do kterých se vloží magnetické míchadlo. Nakonec se dávkuje takové množství 
inokula, aby koncentrace jeho sušiny v testované směsi byla 100 mg/l. K tomu účelu je 
nejlépe použít 25 ml dělené pipety se seříznutou špičkou. Současně se nasazuje i slepý pokus, 
eventuálně i pokus se standardní látkou. Ve slepém pokusu je pouze inokulum v syntetickém 
biologickém mediu. Každý pokus se nasazuje dvakrát. Kádinky se pak umístí v temné 
místnosti s teplotou 18 až 22 °C na magnetické míchačky. 
 
 



9-6 

9.7.2 Sledování průběhu biologického rozkladu  
 
Ve vhodně volených intervalech, které závisejí na rychlosti rozkladu, se odebírá vždy 50 až 80 
ml vzorku směsi pro analýzu. První vzorek směsi se odebere asi po 15 min, kdy již byla 
ukončena eventuálně adsorpce zkoušené látky na vločky aktivovaného kalu. Po každém 
odběru vzorku zaznamenáme objem zbylé směsi v kádince (např. záznamem na papírové 
pásce nalepené na stěně kádinky). Před dalším odběrem je nutné doplnit destilovanou vodou 
ztráty vznikající odparem v období mezi odběry vzorků. Zpravidla stačí odebírat vzorky 
zpočátku dvakrát denně (to se týká látek biologicky snadno rozložitelných) a později jednou 
za den. Odebrané vzorky se filtrují nejlépe přes filtry ze skelných vláken. Ve filtrátu se stanoví 
především CHSK a DOC. Podle potřeby lze průběh rozkladu sledovat ještě dalšími 
analytickými metodami, které mají doplňující charakter a umožňují učinit si představu 
o způsobu štěpení molekuly testované látky. Hodnoty slepého pokusu se odečítají. 
 
Pokus je ukončen, když hodnoty CHSK resp. DOC již dále neklesají. Při dlouhodobých 
pokusech s látkami biologicky těžko rozložitelnými, kdy dochází k autolýze bakteriálních 
buněk inokula, lze pozorovat po dosažení minima hodnot CHSK resp. DOC kapalné fáze 
jejich pomalý vzrůst. V takovém případě se za zbytkovou hodnotu CHSK resp. DOC považuje 
minimální dosažená hodnota. 
 
U těkavých látek je nutný i pokus bez inokula, aby bylo možné odlišit ztráty pouhým těkáním 
od úbytku látek biologickým rozkladem. Tímto způsobem lze eliminovat i změny způsobené 
chemickými hydrolytickými nebo oxidačními pochody. 
 
Pro obecnou srovnatelnost výsledků se současně provádí pokus se standardní látkou 
biologicky snadno rozložitelnou, jejíž stupeň a rychlost rozkladu jsou známé, čímž se zároveň 
ověřuje aktivita inokula (zejména, když byl aktivovaný kal adaptován na látky toxické 
povahy). Jako standardy se obvykle doporučují octan sodný, benzoan sodný, glukosa, fenol, 
anilin aj. 
 
 
9.8 Vyhodnocení výsledků  
 
Jak již bylo uvedeno pokus s biologickou rozložitelností se provádí tak dlouho, až již 
nedochází k dalšímu úbytku CHSK resp. DOC z kapalné fáze. Tato doba se zaznamená. 
Pokud neprobíhá biologický rozklad hned zpočátku zaznamená se i doba lagové fáze. Z 
počáteční a zbytkové hodnoty CHSK resp. DOC se vypočte limitní biologicky rozložitelný 
podíl BR podle vzorce: 

 

%100
0
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S
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-
=  9.2 

 
kde So je počáteční hodnota měřené veličiny v mg/l a Sz je její zbytková (limitní) hodnota v 
mg/l. Biologicky rozložitelný podíl BR se vyjadřuje v procentech a výsledky se zaokrouhlují 
na celé jednotky procent. Pokud se výsledky dvou souběžných pokusů liší více než o 5 % je 
zapotřebí pokus opakovat. 
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Kromě limitního biologicky rozložitelného podílu je dalším kritériem rozložitelnosti rychlost 
biologického rozkladu. Postupovat lze různým způsobem. Jednou z možností je výpočet 
průměrné specifické rychlosti rozkladu q v mg odstraněného CHSK resp. DOC 1 gramem 
počáteční sušiny inokula resp. její ztráty žíháním za 1 hodinu; mg/(g.h). Za základ se bere čas 
t90 potřebný pro 90 % odstranění biologicky rozložitelného podílu, tj. zjistí se čas odpovídající 
zbytkové hodnotě CHSK resp. DOC (S90): 
 

( )S S S SZ90 0 0 0 90= − − ,  9.3 

 
Průměrná specifická rychlost rozkladu q se vypočte ze vzorce: 
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kde Xo je počáteční koncentrace sušiny inokula v g/l (standardně 0,1 g/l) resp. její ztráty 
žíháním. Výsledky se zaokrouhlují na jednotky mg/(g.h). 
 
Správnější je vyjadřování rychlosti rozkladu vztažené na 1 gram ztráty žíháním (organického 
podílu sušiny kalu), qz. Protože se však po adaptaci aktivovaného kalu ztráta žíháním jeho 
sušiny ustaluje na průměrné hodnotě asi 85 % je vztah mezi q a qz přibližně konstantní (0,85 
qz = q) a tím vzájemné relace specifických rychlostí biologického rozkladu organických látek 
zůstávají v obou případech zachovány. 
 
Porovnávat lze jen rychlosti rozkladu získané za stejných experimentálních podmínek jak při 
adaptaci tak i při vlastním pokusu (počáteční koncentrace testované látky a biomasy inokula, 
stáří aktivovaného kalu, doba a způsob adaptace, teplota aj.). Údaje o významu těchto faktorů 
a další možnosti vyhodnocování rychlosti degradace lze najít v knize [4]. Nutno dodat, že 
tímto způsobem vyjadřované rychlosti rozkladu nejsou příliš vhodné pro srovnávání, protože 
sumární parametry nevystihují skutečný počet molekul, které zreagovaly v daném časovém 
intervalu. Správné je srovnávání rychlostí biologického rozkladu vyjádřených počtem molekul 
tj. v látkovém množství rozloženém 1 gramem sušiny biomasy za časovou jednotku, tj. v 
mmol/(g.h). Avšak u většiny průmyslových přípravků a přípravků pro domácnosti jde o směs 
organických látek často neznámého složení, takže vyjadřování rychlosti degradace v 
sumárních parametrech se nelze vyhnout. Diskuse těchto problémů je uvedena v publikaci [5]. 
 
U látek, které se značně sorbují na aktivovaném kalu nelze hovořit při výše uvedeném 
způsobu hodnocení jen o biologické rozložitelnosti, ale o biologické odstranitelnosti za 
daných podmínek. Tato odstranitelnost zahrnuje jak biologický rozklad tak i sorpci na 
biomase kalu. Podíl adsorpce lze zjistit tak, že se první vzorek odebere již po 15 minutách 
kontaktu aktivovaného kalu s testovanou látkou a zjistí se event. úbytek CHSK resp. DOC. Po 
této době se ani u rychle rozložitelných látek nezjistí stanovitelný úbytek uvedených 
parametrů způsobený biologickým rozkladem. Správné vyhodnocení výsledků je pak podle 
uvedeného způsobu problematické, protože za počáteční hodnotu CHSK resp. DOC by se 
měla považovat hodnota po adsorpci. Avšak během rozkladu může docházet k postupné 
desorpci látky do kapalné fáze a jednak i k biologické degradaci adsorbovaného podílu. Pokud 
po počáteční adsorpci (15 min) nedochází k dalšímu úbytku DOC resp. CHSK z kapalné fáze 
jde o látku biologicky těžko rozložitelnou, avšak částečně odstranitelnou jen adsorpcí na 
aktivovaném kalu. 
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Při vyhodnocování výsledků je nutné brát v úvahu, že nelze dosáhnout 100 % degradaci. I při 
úplném biologickém rozkladu základních makroergických substrátů (sacharidů, tuků, 
bílkovin) zbývá vždy v kapalné fázi určité množství dosud málo známých zbytkových látek, 
které jsou běžným produktem buněčného metabolismu a jsou již značně biologicky 
rezistentní. Koncentrace těchto látek se pohybuje v jednotkách procent počáteční CHSK, 
takže nelze obvykle dosáhnout vyššího stupně degradace než 95 %. Průměrná specifická 
rychlost rozkladu těchto snadno biologicky rozložitelných látek se pohybuje v desítkách 
mg/(g.h), což obvykle odpovídá stovkám µmol/(g.h). 
 
Pokud za daných podmínek nebyl prokázán biologický rozklad je především nezbytné 
vyloučit toxický vliv testované látky na biocenózu aktivovaného kalu. Pokud byl prokázán 
toxický vliv opakují se pokusy při menší počáteční koncentraci látky odpovídající např. 
CHSK 100 mg/l. Dalším důvodem relativní biologické stability může být nezbytná selekce 
pomalu rostoucích mikroorganismů odpovědných za rozklad dané látky nebo nezbytná 
přítomnost jiných substrátů (kometabolismus). Zde však již nejde o modifikaci tohoto 
základního testu, avšak o samostatné testy na tzv. potenciální biodegradabilitu [6,7] 
 
Biologická rozložitelnost je relativním pojmem a musí být vždy vztahována na dané 
podmínky. Hodnocení vyžaduje značné zkušenosti a je obtížné vypracovat obecně platnou 
klasifikaci. Poměrně dobře lze odlišit biologicky snadno rozložitelné látky od ostatních, což je 
právě hlavním úkolem uvedeného jednorázového kinetického testu. Látky biologicky těžko 
rozložitelné vyžadují podrobnější rozbor příčin jejich obtížnějšího rozkladu. 
 
 
9.9 Klasifikace látek podle biologické rozložitelnosti  
 
Za biologicky snadno rozložitelné látky lze označit takové látky, které mohou být 
samostatným zdrojem organického uhlíku a energie pro mikroorganismy směsné kultury, 
nevyžadují kometabolismus a které mohou být zcela mineralizovány bez náročnější adaptace a 
selekce mikroorganismů v klasických biologických čistírnách odpadních vod s účinností a 
rychlostí jako většina organických látek obsažených ve splaškových vodách. To se týká i 
povrchových vod. Rozklad musí probíhat tak rychle a do takové míry, aby se v prostředí 
neprojevily nežádoucí ekologické vlivy. Opakem jsou látky biologicky těžko rozložitelné.  
 
Aplikuje-li se screeningový kinetický test biologické rozložitelnosti na směs organických látek 
ve splaškových vodách lze dosáhnout jen asi 80 % snížení CHSK s průměrnou specifickou 
rychlostí rozkladu asi 40 mg/(g.h). 
 
Z praktického hlediska a z hlediska meze stanovitelnosti a opakovatelnosti CHSK lze 
považovat za biologicky snadno rozložitelné látky takové, u kterých lze dosáhnout alespoň 
90 % odstranění CHSK při rychlosti rozkladu větší než 11 mg/(g.h), což přibližně odpovídá 
zatížení kalu v CHSK u středně zatížených aktivačních systémů (např. klasická aktivace). 
90 % odstranitelnost CHSK je z ekologického hlediska vyhovující, je nutno však dodat, že ve 
světě se tato limitní hodnota pohybuje v rozmezí 80 až 90 % odstranitelného organického 
uhlíku.  
 
Odstraní-li se během screeningového kinetického testu méně než 50 % počáteční CHSK, lze 
označit látku jako biologicky těžko rozložitelnou. I když během pokusu nedošlo ke snížení 
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hodnoty CHSK, nelze hovořit o látkách biologicky nerozložitelných, protože při vhodné 
selekci mikroorganismů lze často dosáhnout biologické degradace, i když velmi pomalé, takže 
z praktického hlediska jsou v prostředí mimořádně stabilní.  
 
Z technologického hlediska bývají proto účinnější biologické procesy umožňující kumulaci 
mikroorganismů pomalu rostoucích (např. aerobní stabilizace s velkým stářím kalu, 
biofilmové procesy aj.). Avšak v povrchových nebo podzemních vodách nelze využít tyto 
poznatky o potenciální biologické rozložitelnosti, protože příslušné parametry jsou dány 
přírodními podmínkami, které nelze bez mimořádných zásahů měnit.  
 
Z hlediska praktické aplikace lze zařadit do klasifikace ještě třetí skupinu tzv. látek biologicky 
středně rozložitelných. Jde buď o látky podléhající sice úplnému biologickému rozkladu, 
avšak jen velmi pomalému (např. v jednotkách mg/(g.h)) nebo o látky s odstranitelnou CHSK 
v rozmezí asi od 50 do 80 %. 
 
Závěrem lze konstatovat, že jednoznačně lze odlišit jen biologicky snadno rozložitelné látky 
od ostatních. Zařazení testovaných látek do ostatních skupin vyžaduje dostatek zkušeností a 
souvisí i s charakterem příslušného recipientu těchto látek (odpadní voda, povrchová voda, 
podzemní voda). V některých případech bude důležitější hledisko rychlosti rozkladu a v 
jiných spíše dosažitelný stupeň odstranitelnosti přítomných látek biologickým procesem. 
 
Screeningový kinetický test hodnotí biologickou rozložitelnost z ekologického hlediska a měl 
by vodohospodářským a hygienickým orgánům poskytnout základní podklady pro úvahy o 
omezení nebo zákazu výroby a použití biologicky rezistentních látek.  
 
 
9.10 Příklad 
 
V tabulce 9.1 a na obrázku 9.1 a 9.2 je uveden průběh biologického rozkladu benzoanu 
sodného adaptovaným aktivovaným inokulem. Biologický rozklad byl sledován jak pomocí 
CHSK, tak DOC. 
 
Tabulka 9.1 Průběh biologického rozkladu benzoanu sodného adaptovaným aktivovaným 
inokulem 
 

t CHSK DOC 
h mg/l mg/l 
0 206 69,9 
15 134 45,2 
24 58 18,9 
34 11 0,7 
60 12 0,7 
84 12 0,7 
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Vyhodnocení pomocí CHSK: 
 
Sloučenina:  benzoan sodný 
Počáteční koncentrace:  cca 200 mg/l CHSK 
Inokulum:  adaptovaný aktivovaný kal  
Počáteční koncentrace inokula:  X0 = 100 mg/l 

 
Výpočet limitního biologicky rozložitelného podílu: 
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Výpočet průměrné specifické rychlosti rozkladu: 
 

( ) ( )S S S SZ90 0 0 0 90 206 206 11 0 90 30 5= − − = − − =, , , mg/ l  

 
Jak je zobrazeno na obrázku 9.1, pro S90 = 30,5 mg/l byla odečtena hodnota t90 = 29,9 h. 
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Obrázek 9.1 Průběh biologického rozkladu podle CHSK 
 
 
Průměrná specifická rychlost rozkladu je: 
 

q
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−
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Vyhodnocení pomocí DOC: 
 
Sloučenina:  benzoan sodný 
Počáteční koncentrace:  cca 70 mg/l DOC 
Inokulum: adaptovaný aktivovaný kal  
Počáteční koncentrace inokula:  X0 = 100 mg/l 
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Výpočet limitního biologicky rozložitelného podílu: 
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Výpočet průměrné specifické rychlosti rozkladu: 
 

( ) ( )S S S SZ90 0 0 0 90 69 9 69 9 0 66 0 90 7 58= − − = − − =, , , , , , mg/ l  

 
Jak je zobrazeno na obrázku 9.2, pro S90 = 7,58 mg/l byla odečtena hodnota t90 = 30,2 h.  
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Obrázek 9.2 Průběh biologického rozkladu podle DOC 
 
 
Průměrná specifická rychlost rozkladu je: 
 

q
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Hodnocení: Benzoan sodný se rozkládá dle CHSK z 95 % a dle DOC z 99 %. Průměrná 
specifická rychlost rozkladu vyhodnocená dle CHSK je 59 mg/(g.h) a dle DOC 21 mg/(g.h). 
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10. KINETIKA ODSTRA ŇOVÁNÍ SUBSTRÁTU  
 

Dr. ing. Libor Novák, Prof. ing. Jiří Wanner, CSc. 
 
 

10.1 Úvod 
 
Substrát je definován jak zdroj energie nutné pro zajištění základních životních funkcí 
mikroorganismů. V případě organotrofních mikroorganismů slouží substrát zároveň i jako 
zdroj organického uhlíku pro výstavbu nové buněčné hmoty. Odstraňování substrátu z 
kultivačního media (v případě aktivačního procesu odpadní voda), je tedy základním 
projevem aktivity mikroorganismů. Aktivita mikroorganismů může být však měřena různými 
metodami a vyhodnocována i z jiných hledisek. V technické mikrobiologii může být kritériem 
aktivity biomasy rychlost jejího přírůstku či rychlost tvorby specifických mikrobiálních 
produktů. Při biologickém čištění odpadních vod je však naopak snaha minimalizovat 
produkci nové biomasy i metabolických produktů.  
 
Další skupina mikrobiologických metod hodnocení aktivity mikroorganismů zahrnuje měření 
aktivit specifických enzymů zodpovědných za příslušné biochemické reakce. Jedná se o 
měření aktivit enzymů jak extracelulárních (hydrolasy, např. peptidasy a lipolytické enzymy) 
tak intracelulárních (např. oxidoreduktasy - dehydrogenasová aktivita, aktivita nitrátreduktás 
při denitrifikaci). Metodika těchto testů je však značně náročná na čas, přesnost provedení a 
přístrojové vybavení. Navíc u funkčních polykultur jako aktivovaný kal s neznámým 
druhovým složením bývá interpretace výsledků těchto testů velmi obtížná.  
 
V technologii biologického čištění odpadních vod se proto nejvíce rozšířily metody sledující 
kinetiku odstraňování substrátu z odpadní vody, jejichž výsledky lze i přímo interpretovat z 
hlediska hlavního cíle čistírenských procesů, tj. odstraňování vlastního znečištění. 
Metodologicky lze tyto metody rozdělit do dvou hlavních skupin:  
 
• přímé měření rychlosti úbytku daného substrátu ze směsi odpadní vody s aktivovaným 

kalem  
 
• měření rychlosti spotřeby akceptoru elektronů, který je zapotřebí k oxidaci substrátu v 

daných kultivačních podmínkách (např. rozpuštěného molekulárního kyslíku v prostředí 
oxickém či dusičnanového dusíku v prostředí anoxickém)  

 
Měření je prováděno v podmínkách tzv. jednorázové kultivace ("batch" testy), kdy je 
aktivovaný kal ze sledované čistírny smíchán v příslušně upravené kultivační nádobě (viz níže 
- např. respirometrická cela či uzavřená, míchaná nádoba s dusíkovou atmosférou) za vzniku 
aktivační směsi o známé počáteční koncentraci biomasy, substrátu a/nebo akceptoru 
elektronů. Jednorázový způsob kultivace je velmi výhodný z hlediska nízké časové 
náročnosti. Při interpretaci výsledků batch testů je však nutno si uvědomit, že údaje byly 
získány za podmínek odlišných od kontinuální kultivace s recyklem (aktivační proces), 
zejména pokud je test prováděn za jiných počátečních poměrů S0/X0 (poměr substrátu k 
biomase), než jsou typické pro daný aktivační systém.  
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Základním výsledkem kinetických studií je údaj o rychlosti daného děje (např. rychlost 
spotřeby substrátu, rychlost spotřeby kyslíku - respirační rychlost, apod.). Rychlost děje je 
udávána ve dvojí formě:  
 
• objemová rychlost rV  
 Rychlost děje je vztažena na jednotku objemu aktivační směsi (index V). Údaj v indexu 

potom upřesňuje, v jakých jednotkách byla rychlost měřena. Např. rV,CHSK znamená 
objemovou rychlost odstraňování substrátu vyjádřeného v jednotkách CHSK; rV,NO3-N 
znamená objemovou rychlost denitrifikace. Běžně používanými jednotkami jsou mg/(l.h) 
či g/(m3.h). Hodnota rV se zjišťuje z rozdílu koncentrací sledované látky (substrát, 
akceptor elektronů) za známý časový úsek vztaženého na jednotku objemu.  

 
• specifická rychlost rX  
 Objemová rychlost děje však aktivitu biomasy nevyjadřuje, neboť stejné hodnoty rV může 

být pro různé aktivované kaly dosaženo při jejich různých koncentracích. Pro hodnocení 
aktivity biomasy je nutno rychlost děje vyjadřovat jako specifickou veličinu, tj. vztaženou 
ke koncentraci biomasy X. Hodnotu rX lze tedy získat podělením objemové rychlosti rV 
koncentrací biomasy.  

 
Problémem při kinetických měřeních bývá určit, k jaké koncentraci biomasy vztahovat 
hodnotu specifické rychlosti rX. Nejběžněji se koncentrace aktivovaného kalu X stanovuje 
jako tzv. sušina. V takto získané hodnotě X jsou však obsaženy inertní složky (minerální 
podíly, inertní partikulovaný substrát sorbovaný do biomasy i neaktivní buňky). Hodnota rX 
takto zjištěná bude proto nižší, než odpovídá skutečnosti. Tuto nepřesnost lze částečně 
napravit použitím organické frakce celkové koncentrace biomasy Xo (stanovené jako ztráta 
žíháním), kdy se eliminuje vliv minerálního podílu biomasy na stanovenou hodnotu rX,o. Jak 
bude ale ukázáno dále, biomasa aktivovaného kalu je značně strukturalizovaná co do 
zastoupení metabolických funkčních skupin mikroorganismů. Metodicky by proto bylo 
správnější vztahovat např. specifickou rychlost nitrifikace rX,NH4-N ne k celkové koncentraci 
biomasy X nebo Xo, ale pouze k frakci koncentrace odpovídající chemolithotrofní populaci, 
neboť z hlediska procesu nitrifikace lze ostatní složky biomasy aktivovaného kalu považovat 
za neaktivní (pokud odhlédneme od kompetice jednotlivých funkčních skupin).  
 
Kromě údajů o rychlosti děje lze pomocí kinetických batch testů stanovit i hodnoty 
příslušných kinetických konstant ve zvoleném kinetickém modelu (nejčastěji monodovská 
saturační kinetika). Vhodným uspořádáním kinetických testů lze kromě aktivity funkčních 
skupin mikroorganismů a příslušných kinetických parametrů odhadnout i jednotlivé frakce 
substrátu v odpadní vodě.  
 
Kinetické testy se provádějí s cílem získat podrobnější údaje o stavu aktivovaného kalu v dané 
čistírně. Jsou běžnou součástí provozu laboratorních a poloprovozních modelů, kde jimi 
zjišťujeme, zda-li ověřované uspořádání aktivačního procesu umožní vytvoření aktivovaného 
kalu s požadovanými vlastnostmi. Pomocí kinetických testů lze studovat i inhibiční vlivy 
odpadní vody na biocenózu aktivovaného kalu. Zvýšeného významu dosáhly kinetické testy s 
rozvojem matematického modelování aktivačního procesu, neboť touto cestou lze získavat 
potřebné hodnoty kinetických konstant či verifikovat reálnost jednotlivých předpokladů 
použitých při výstavbě matematického modelu.  
 
 



10-3 

10.2 Teorie a základní pojmy  
 
10.2.1 Funkční skupiny mikroorganismů v biocenóze aktivovaného kalu  
 
Aktivovaný kal představuje funkční polykulturu, jejíž složení se stabilizuje samovolně podle 
složení odpadní vody, hydraulického režimu, doby zdržení biomasy a dalších technologických 
parametrů v reaktoru (kinetická selekce) a v závislosti na kultivačních podmínkách, za kterých 
je využívána rozhodující většina dostupného substrátu (metabolická selekce). Složení 
biocenózy aktivovaného kalu není stálé, naopak pružně se přizpůsobuje změnám ve výše 
uvedených selekčních faktorech - tzv. populační dynamika aktivovaného kalu [1]. Proto i 
výsledky kinetických testů nejsou obecně platné a musí být vždy vztaženy ke konkrétním 
podmínkám, za kterých testovaný aktivovaný kal vznikl. Díky různorodosti působících 
selekčních faktorů je spektrum funkčních skupin mikroorganismů tvořících funkční 
polykulturu aktivovaného kalu značně široké. Z hlediska odstraňování složek znečištění 
odpadních vod, vyžadovaného stávajícími vodoprávními předpisy, jsou pro správnou funkci 
aktivačního procesu rozhodující následující funkční skupiny mikroorganismů [2,3]:  
 
Organotrofní (heterotrofní) mikroorganismy oxické  
 
Tyto organismy, převážně baktérie, ale též bezbarvé sinice a mikroskopické houby, využívají 
organické látky zároveň jako substrát (zdroj energie) i jako zdroj uhlíku pro stavbu buněčné 
hmoty. Elektrony uvolněné ze substrátu jsou elektronovým transportním systémem převáděny 
na rozpuštěný molekulární kyslík. Konečnými produkty metabolismu organických látek jsou 
oxid uhličitý, voda a nová biomasa. Vzhledem k tomu, že organotrofní mikroorganismy jsou 
ve své většině rychle rostoucí s vysokou konverzí organických látek do nové biomasy 
(koeficient produkce biomasy Y - viz níže), tvoří organotrofní populace rozhodující složku 
biomasy aktivovaného kalu. Organotrofní mikroorganismy se tak i rozhodujícím způsobem 
podílejí na separačních vlastnostech aktivovaného kalu. Z hlediska růstové formy lze 
organotrofní biomasu dělit na vločkotvorné a na vláknité mikroorganismy.  
 
Aktivitu organotrofních mikroorganismů lze určovat přímo měřením rychlosti spotřeby 
substrátu, či nepřímo, což je běžnější, měřením rychlosti spotřeby kyslíku jako akceptoru 
elektronů. Takto získaná respirační rychlost (viz kapitolu 11) je v zahraniční literatuře běžně 
označována jako OUR - Oxygen Uptake Rate. V zahraniční literatuře, zejména o 
matematickém modelování aktivačního procesu, stále přetrvává i starší název pro tuto funkční 
skupinu, tj. heterotrofní mikroorganismy. Aby nedocházelo k nejasnostem při studiu 
zahraniční literatury, bude v dalším textu pro označování organotrofní frakce biomasy 
aktivovaného kalu používán index H.  
 
Organotrofní (heterotrofní) mikroorganismy anoxické  
 
Jedná se o skupinu mikroorganismů metabolicky velmi podobných ke skupině předchozí. 
Konečným akceptorem elektronů při anoxické oxidaci organického substrátu je oxidovaný 
(zpravidla dusičnanový) dusík. Z kinetického hlediska lze rozdíl mezi oxickými a anoxickými 
organotrofními mikroorganismy vyjádřit pomocí korekčního faktoru ηg definovaného 
rovn.(10.17).  
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Metabolická aktivita této skupiny mikroorganismů je měřena převážně stanovením rychlosti 
denitrifikace rX,NO3-N, tj. rychlosti úbytku dusičnanového dusíku za anoxických podmínek 
(NUR - Nitrate Uptake Rate).  
 
Chemolithotrofní (autotrofní) mikroorganismy  
 
Chemolithotrofní mikroorganismy získávají energii z oxidace redukovaných forem 
minerálních sloučenin. V aktivovaných kalech jsou běžnými zástupci této skupiny sirné 
baktérie (oxidace sulfidů či elementární síry na sírany) a nitrifikační baktérie, oxidující 
amoniak resp. dusitany na dusičnany. Zatímco mikrobiální oxidace síry probíhá i za 
anoxických podmínek, nitrifikační baktérie jsou až na výjimky považovány za striktně oxické 
organismy. Vzhledem k tomu, že metabolismus síry není běžně v čistírenství studován, budou 
v dalším textu pod pojmem chemolithotrofní (v zahraniční literatuře opět častěji autotrofní, 
proto index A) mikroorganismy rozuměny nitrifikační baktérie. Nitrifikační mikroorganismy 
jsou obecně pomalu rostoucí, s nízkou hodnotou koeficientu produkce biomasy, přičemž navíc 
běžné městské odpadní vody obsahují řádově nižší koncentrace substrátu pro chemolithotrofní 
než pro organotrofní mikroorganismy. Proto podíl chemolithotrofních mikroorganismů na 
celkové biomase aktivovaného kalu je oproti organotrofním mikroorganismům řádově nižší.  
 
Aktivitu chemolithotrofních baktérií lze opět stanovovat nepřímo, respirometricky, či přímo, 
měřením rychlosti spotřeby amoniakálního dusíku rX,NH4-N. Tato veličina je v zahraniční 
literatuře označována jako AUR - Ammonia Uptake Rate. Zde je však nutno si uvědomit, že 
vzhledem k vysokému podílu organotrofní populace v aktivovaném kalu nemusí být všechen 
amoniakální dusík pouze zoxidován chemolithotrofními organismy, ale že část AUR může jít 
na vrub syntézy nové biomasy, obsahující 6-8 % dusíku. Skutečnou rychlost nitrifikace tak 
exaktněji vyjadřuje rychlost produkce dusitanového či dusičnanového dusíku.  
 
Polyfosfátakumulující mikroorganismy  
 
V moderních aktivačních systémech biologického odstraňování nutrientů je významná část 
substrátu z odpadní vody spotřebována i tzv. poly-P mikroorganismy, schopnými ukládat za 
anaerobních podmínek organické látky uvnitř buněk ve formě zásobních látek. Tato tvorba a 
využívání zásobních látek v následujících oxických podmínkách je spojena s mechanismem 
zvýšeného biologického odstraňování fosforu. Kinetické studie k určení aktivity této 
metabolické skupiny jsou tedy založeny na měření rychlosti uvolňování 
orthofosforečnanového fosforu z buněk po přídavku organického substrátu za anaerobních 
podmínek a měření rychlosti jeho následné akumulace za podmínek oxických. Metodicky jsou 
tyto testy obdobné níže uvedeným postupům.  
 
 
10.2.2 Odstraňování substrátu za oxických a anoxických podmínek 
 
Růst a rozklad mikroorganismů 
 
Růstovou kinetiku mikroorganismů lze definovat růstovou křivkou [4], která se skládá ze šesti 
základních fází: fáze lagové, zrychleného růstu, exponenciálního růstu, zpomaleného růstu, 
fáze stacionární a fáze poklesu. Vzhledem k obtížnosti matematického vyjádření celé této 
křivky je nejvýhodnější matematickými vztahy aproximovat pouze část exponenciálního růstu 
a fázi rozkladu. 
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Růst mikroorganismů v exponenciální části růstové křivky v prostředí bez limitace substrátem 
lze popsat vztahem: 
 
dX

dt
X= µ.  

 
(10.1) 

 
kde X je koncentrace mikroorganismů, M/L, v čase t, µ je specifická rychlost růstu, 1/T. 
Avšak v prostředí, kde je specifická rychlost růstu závislá na koncentraci limitujícího 
substrátu, S, je nutno do vztahu zahrnout tzv. Monodovu funkci, která ovlivňuje aktuální 
specifickou rychlost růstu v závislosti na koncentraci substrátu v okolním prostředí: 
 

µ µ=
+max.

S

K SS

 
 

(10.2) 

 
kde µmax je maximální specifická rychlost růstu, 1/T, S je koncentrace substrátu obklopující 
mikroorganismus, M/L, a KS je půlrychlostní neboli saturační koeficient, M/L. Spojením 
rovnic (10.1) a (10.2) dostaneme rovnici pro rychlost růstu mikroorganismů v prostředí s 
limitací substrátem: 
 
dX

dt

S

K S
X

S

=
+

µmax. .  
 

(10.3) 

 
Z grafického znázornění této závislosti na Obr.10.1 je zřejmý význam saturačního 
půlrychlostního koeficientu KS. V případě, že koncentrace substrátu S=KS, aktuální specifická 
rychlost růstu µ má přesně poloviční hodnotu µmax. 
 
 

Ks0

mmax/2

mmax

 m
[1/T]

S [M/T]

 
 
 

Obr.10.1 Grafické znázornění Monodovy funkce v rovnici (10.2) 
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Abychom mohli vyjádřit skutečnou neboli čistou růstovou rychlost mikroorganismů, je nutno 
uvažovat úbytek mikroorganismů rozkladem: 
 

− =dX

dt
b X.  

 
(10.4) 

 
kde b je specifická rychlost rozkladu, 1/T. Spojením rovnic (10.3) a (10.4) dostaneme vztah 
pro skutečný neboli čistý přírůstek biomasy za čas: 
 
dX

dt

S

K S
X b X

S

=
+

−µmax. . .  
 

(10.5) 

 
V případě, že růst mikroorganismů probíhá v prostředí bez limitace substrátem, je čistá 
růstová rychlost µnet dána vztahem: 
 
µ µnet b= −max  (10.6) 
 
Odstraňování substrátu 
 
Substrát, který je odstraňován mikroorganismy z roztoku je částečně spotřebován na syntézu 
nové biomasy a částečně oxidován. Množství narostlé biomasy je tedy úměrné 
spotřebovanému substrátu a závisí na specifickém výtěžku biomasy: 
 
dX

dt
Y

dS

dtobs= − .  
 

(10.7) 
 
kde Yobs je pozorovaný výtěžek biomasy. Spojením rovnic (10.3) a (10.7) dostaneme základní 
kinetickou rovnici, která popisuje odstraňování substrátu v prostředí s jeho limitací: 
 

− =
+

dS

dt Y

S

K S
X

obs S

1
. . .maxµ  

 
(10.8) 

 
Vzhledem k tomu, že koeficient Yobs je pozorovaná specifická produkce biomasy, v její 
hodnotě je již zahrnut vliv rozkladu biomasy. V případě, že bychom do rovnice (10.8) 
explicitně zahrnuli úbytek biomasy, bylo by nutno použít teoretický výtěžek biomasy Y: 
 

− =
+

+










dS

dt

1

Y
. .

S

K S
. X b. Xmax

S

µ  
 

(10.9) 

 
Spojením rovnic (10.8) a (10.9) můžeme obdržet vztah mezi koeficienty Y a  Yobs: 
 
Y

Y
1

b

obs

= +
µ

 
 

(10.10) 

 
Z tohoto vztahu je patrné, že pravá strana rovnice (10.10) je vždy větší než jedna, což 
znamená že Y>Yobs. 
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Respirační rychlost 
 
Jak již bylo uvedeno výše, substrát se spotřebovává na syntézu biomasy a zároveň je z roztoku 
odstraňován oxidací kyslíkem (v prostředí oxickém) či oxidací dusičnanovým dusíkem (v 
prostředí anoxickém) za současného přírůstku biomasy, v tomto případě organotrofních neboli 
heterotrofních mikroorganismů, XB,H. Proto musí platit: 
 

− =dS

dt Y

dX

dtH

B H1
. ,  

 
(10.11) 

− = −
−

dS

dt Y

dS

dtH

O1

1
.  

 
(10.12) 

 
kde SO je koncentrace rozpuštěného kyslíku. Aby bylo dosaženo kompatibilních jednotek v 
těchto rovnicích, koncentraci mikroorganismů i substrátu lze vyjádřit v jednotkách CHSK, 
koncentraci SO pak jako negativní CHSK, M/L3 (-CHSK). Z rovnic je zřejmé, že ta část 
substrátu, která nebyla využita na syntézu, (1-YH), je oxidována. 
 
V praxi se používají dva různé přístupy k vyjadřování respirační rychlosti. Respirační rychlost 
může být vyjádřena jako součet spotřeby kyslíku na fázi exogenní (na růst) a endogenní (na 
rozklad biomasy) [5]. V druhém případě se používá takzvané teorie rozkladu a regenerace 
biomasy [6], kdy se předpokládá, že během rozkladu mikroorganismů vzniká rozložitelný 
substrát, který je znovu využit mikroorganismy k respiraci. V tomto případě se jako respirační 
rychlost bere pouze spotřeba kyslíku na růst, která je oproti předchozímu přístupu nepatrně 
vyšší v důsledku zvýšené koncentrace substrátu v prostředí o substrát vzniklý během rozkladu 
biomasy. Respirační rychlost je pak dána vztahem: 
 

r
Y

Y

S

K S
XV O H

H

H
H

S
B H, , ,max ,. . .= −

+
1 µ  

 
(10.13) 

 
Rovnice (10.13) platí pro spotřebu kyslíku na biodegradaci organického substrátu 
organotrofními mikroorganismy za podmínek oxických, kdy je akceptorem elektronů 
molekulární kyslík. Respirační rychlost je tedy v kyslíkových jednotkách M/(L3T). 
 
V podmínkách anoxických je však akceptorem elektronů během oxidace organického 
substrátu dusičnanový dusík. V anoxickém prostředí je možno vyjádřit ekvivalentním 
způsobem nitrátovou respirační rychlost, rV,NO3-N: 
 

r
Y

Y

S

K S
XV NO N

H

H
H

S
B H, ,max ,, .

. . .3

1

2 86− = −
+

µ  
 

(10.14) 

 
kde faktor 2,86 je kyslíkovým ekvivalentem konverze dusičnanového dusíku na molekulární 
plynný dusík procesem denitrifikace a je do rovnice zahrnut, aby bylo možno dodržet kon-
sistentní jednotky. Nitrátová respirační rychlost se tedy udává v jednotkách dusíku, M/(L3T). 
 
Z rovnic (10.12,10.13 a 10.14) lze pak jednoduše vyjádřit vztahy mezi množstvím 
odstraněného substrátu, ∆S, množstvím spotřebovaného kyslíku, ∆O, a v podmínkách 
anoxických množstvím odstraněného dusíku, ∆N: 
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∆ ∆
S

O

YH

=
−1

 
 

(10.15) 

∆ ∆
S

N

YH

=
−

2 86

1

, .
 

 
(10.16) 

 
Korekční faktor pro růst organotrofních mikroorganismů v prostředí anoxickém 
 
Pro zjednodušení budeme předpokládat, že v biocenóze aktivovaného kalu všechny 
organotrofní mikroorganismy umí využívat organický substrát za oxických podmínek. Toto 
tvrzení však nemusí být pravda za podmínek anoxických, kdy pravděpodobně pouze část 
těchto mikroorganismů vlastní příslušný enzymatický aparát, který umožňuje redukci 
dusičnanů na plynný dusík, tzv. denitrifikaci. Ekvivalentní je předpoklad, že organotrofní 
mikroorganismy využívají substrát v prostředí anoxickém menší rychlostí než v prostředí 
oxickém. Tyto skutečnosti lze současně popsat následující rovnicí: 
 

ηg
X NO N

X O H

r

r
= −2 86 3, . , ,max

, , ,max

 
 

(10.17) 

 
kde ηg je korekční faktor pro maximální specifickou růstovou rychlost organotrofních 
mikroorganismů, µH,max, v prostředí anoxickém, rX,O,H,max a rX,NO3-N,max jsou maximální 
specifická respirační rychlost v podmínkách oxických, M/(M.T)a anoxických M/(M.T) (N). 
Přímým měřením rX,O,H,max a rX,NO3-N,max je tedy možno jednoduše stanovit hodnotu korekčního 
faktoru  
ηg. 
 
 
10.2.3 Nitrifikace 
 
Nitrifikační chemolithotrofní neboli autotrofní mikroorganismy, XB,A, využívají ke svému 
růstu jako zdroj energie amoniakální dusík. Jinak jsou jejich kinetiky růstu a rozkladu shodné 
s rovnicemi uvedenými v kapitole 10.2.2. Za těchto podmínek lze přírůstek dusičnanového 
dusíku nitrifikací popsat rovnicí: 
 
dS

dt Y

S

K S
XNO

A
A

NH

NH NH
B A=

+
1

. . .,max ,µ  
 

(10.18) 

 
kde SNO a SNH jsou koncentrace dusičnanového a amoniakálního dusíku, M/L3(N), YA je 
specifický výtěžek chemolithotrofních mikroorganismů, µA,max  je maximální specifická 
růstová rychlost chemolithotrofních mikroorganismů, 1/T, a KNH saturační konstanta pro 
amoniakální dusík, M/L3 (N). Rovnice (10.18) ve skutečnosti udává nitrifikační rychlost a 
bývá také označována jako AUR. Ačkoliv se mluví o odstraňování amoniakálního dusíku, 
hodnota AUR se správně stanovuje z přírůstku dusičnanového dusíku, neboť část 
amoniakálního dusíku je využívána na syntézu biomasy. 
 
Chemolithotrofní mikroorganismy ke své respiraci potřebují kyslík, přičemž amoniakální 
dusík je oxidován postupně až na dusík dusičnanový. Respirační rychlost chemolithotrofních 
mikroorganismů, rV,O,A, je možno vyjádřit: 
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r
Y

Y

S

K S
XV O A

A

A
A

NH

NH NH
B A, , ,max ,

,
. . .=

−
+

4 57
µ  

 
(10.19) 

 
kde faktor 4,57 udává teoretickou spotřebu kyslíku při oxidaci amoniakálního dusíku na 
dusičnanový. Vztah mezi respirační rychlostí rV,O,A a AUR je možno obdržet spojením rovnic 
(10.18) a (10.19): 
 

( )r Y AURV O A A, , , .= −4 57  (10.20) 
 
Obdobně jako u organotrofních mikroorganismů i zde lze vyjádřit, jaké množství kyslíku se 
spotřebuje na oxidaci určitého množství amoniakálního dusíku: 
  

∆
∆

N
O

YA

=
−4 57,

 
 

(10.21) 

 
 
10.3 Pracovní postupy  
 
 
10.3.1 Měření respirační rychlosti aktivovaného kalu 
 
Měření koncentrace snadno rozložitelného substrátu v odpadní vodě přes respirační rychlost 
aktivovaného kalu. Stanovení maximální specifické růstové rychlosti organotrofních 
mikroorganismů. 
 
Pracovní postup 
 
Testovaný aktivovaný kal se přivede do stavu endogenní respirace několikahodinovým 
provzdušňováním. Pracuje se při aktuální teplotě aktivovaného kalu, kterou je nutno udržovat 
na stejné hodnotě temperováním v průběhu celého testu. V případě, že kal nitrifikuje, 
nitrifikace se potlačí přidáním 10 mg/l allylthiomočoviny. Není-li v roztoku dostatečné 
množství amoniakálního dusíku, upraví se jeho koncentrace před započetím testu na hodnotu 
5-10 mg/l, aby bylo v průběhu celého pokusu zajištěno dostatečné množství nutrientů na 
syntézu biomasy. Pokus se provádí nejlépe v respirometrické cele [7] (obr.10.2), není-li tato 
dostupná pak v kádince překryté pružnou fólií, která brání přestupu kyslíku hladinou do 
roztoku. V kádince je po celou dobu pokusu zajištěno míchání, je sem zavedeno 
provzdušňování a sonda na měření koncentrace kyslíku. Předem se stanoví koncentrace sušiny 
kalu a CHSK testované odpadní vody. V případě, že odpadní voda obsahuje nerozpuštěné 
organické partikule, přefiltruje se přes membránový filtr (∅ póru 0,2 µm). Pokus se pak 
provádí s filtrovanou odpadní vodou, přičemž se stanoví CHSK surové odpadní vody a 
filtrátu. Připravený aktivovaný kal se smíchá s testovanou odpadní vodou (filtrátem) v poměru 
koncentrace substrátu : koncentraci sušiny kalu (S0/X0) mezi 0,1-0,2 g/g (CHSK/X). Poměr 
mísení je nutno odhadnout podle předpokládaných koncentrací, nejsou-li předem tyto známy. 
Testovaná odpadní voda musí být vytemperována na stejnou teplotu jako aktivovaný kal. Před 
smísením musí být zajištěna koncentrace rozpuštěného kyslíku v kalu i odpadní vodě nad 6 
mg/l. Okamžitě po smísení se začne měřit respirační rychlost a to tak, že se zapisuje čas při 
poklesu koncentrace kyslíku o každých 0,5 mg/l. 
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Obr.10.2 Schéma respirometru. (1) respirometrická cela, (2) vodní temperovací plášť,  
(3) kyslíková sonda, (4) provzdušňovací frita, (5) magnetické míchadlo, (6) expanzní nálevka, 
(7) analyzátor kyslíku, (8) zapisovač 
 
 
Klesne-li koncentrace kyslíku pod 2 mg/l, zapne se provzdušňování a nechá se stoupnout 
koncentrace kyslíku na hodnotu nad 6 mg/l. Ideální interval pro měření respiračních rychlostí 
je v rozmezí 2 - 5 mg/l. Pod hodnotou 2 mg/l se již začíná uplatňovat vliv kyslíkové saturační 
konstanty na hodnotu respirační rychlosti, nad 6 mg/l mohou vzniknout problémy s 
přesycením roztoku kyslíkem. V obou případech je pak hodnota respirační rychlosti zkreslena. 
Střídání periody měření respirační rychlosti a periody provdušňování se provádí tak dlouho, až 
dojde k výraznému poklesu rychlostí respirace. Tento zlom indikuje, kdy došlo k odstranění 
snadno rozložitelného substrátu z roztoku. Po tomto bodě je třeba proměřit nejméně další dvě 
aerační periody. Pokus by za výše stanovených hodnot S0/X0 měl trvat řádově jednu hodinu. 
Po dokončení pokusu se opět stanoví sušina aktivovaného kalu. 
 
Vyhodnocování výsledků 
 
Z naměřených hodnot je nutno vypočítat respirační rychlosti v každém odečteném bodě. Lze 
postupovat tím způsobem, že z každé trojice bodů jdoucích po sobě sestupně v každé periodě 
se vypočítá jedna hodnota rV,O,H z krajních bodů a ta se přiřadí středu tohoto časového úseku. 
Tímto způsobem získáme dostatečný počet hodnot rV,O,H, které nám definují tvar křivky. Na 
obr.10.4 je znázorněn průběh kinetického testu. První plató nám udává maximální respirační 
rychlost a druhé pak endogenní zbytkovou respirační rychlost. Integrál této křivky nám udává 
množství kyslíku, které se spotřebovalo na odstranění substrátu během doby pokusu. 
Odečteme-li plochu odpovídající endogenní respiraci (pozadí) od celkové plochy pod křivkou, 
získáme množství kyslíku, ∆O, které se spotřebovalo na odstranění snadno rozložitelného 
substrátu z roztoku, ∆S. Podle rovnice (10.15) pak vypočteme celkové množství odstraněného 
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snadno rozložitelného substrátu z roztoku, které přepočítáme podle aplikovaného ředění. 
Vypočteme frakci snadno rozložitelného substrátu v odpadní vodě. 
 
Pro výpočet µH,max použijeme upravenou rovnici (10.13) pro podmínky bez limitace substrátu 
[8]: 

µ H
H

H

X O H

X

Y

Y

r

f
B H

,max
, , ,max.

,

=
−1

 
 
 

(10.22) 
 
kde fXB,H je frakce XB,H v celkové biomase. U nízkozatěžovaných systémů se tato hodnota 
pohybuje v rozmezí 0,2-0,4 a lze jí vypočítat z množství odstranění CHSK v systému [9]. 
 
Příklad 
 
Stanovte podíl snadno rozložitelného substrátu v odpadní vodě a vypočtěte hodnotu µH,max 

aktivovaného kalu adaptovaného na tuto odpadní vodu. Systém pracuje při teplotě 20 °C 
s koncentrací sušiny kalu kolem 3 g/l. Koncentraci OV lze předpokládat kolem 900 mg/l 
(CHSK), filtrované CHSK odpadní vody lze předpokládat poloviční. Odpadní voda obsahuje 
kolem 40 mg/l amoniakálního dusíku. Kal nitrifikuje. Počítejte s hodnotou YH= 0,67 a s frakcí 
fXB,H= 0,36. 
 
Experimentálně byla stanovena sušina kalu 3,1 g/l, koncentrace odpadní vody 866 mg/l 
(CHSK), koncentrace filtrátu 391 mg/l (CHSK). Respirometrická cela má objem 1 l. Při 
smísení 0,5 l kalu a 0,5 l filtrované OV bude počáteční poměr S0/X0 = 0,196/1,55 = 0,13. 
Hodnota spadá do doporučovaného intervalu 0,1 - 0,2. Koncentrace amoniakálního dusíku 
(kolem 20 mg/l) by měla být dostatečná na vyrovnání nutričních požadavků na syntézu nové 
biomasy. Před spuštěním testu bylo nadávkováno do 0,5 l přefiltrované odpadní vody 20 mg/l 
allylthiomočoviny pro potlačení nitrifikace (po naředění na polovinu kalem: 10 mg/l). 
Naměřené hodnoty během kinetického testu jsou vyneseny v grafu na obr.10.3. Vypočtené 
hodnoty respiračních rychlostí jsou znázorněny v obr.10.4. Koncentrace sušiny po ukončení 
testu byla změřena 1,6 g/l. 
 
Z obr.10.4 se vypočte množství kyslíku spotřebované na odstranění snadno rozložitelného 
substrátu z plochy pod křivkou respiračních rychlostí po odečtení endogenní respirace: 
 
∆O = 26 mg/l 
 
Z rovnice (10.15) vypočteme ∆S: 
 
∆S = 26/(1-0,67) = 79 mg/l (CHSK) 
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Obr.10.3 Pokles koncentrace kyslíku v průběhu jednotlivých period kinetického testu 
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Obr.10.4  Závislost respirační rychlosti na čase v průběhu kinetického testu 

 
 

Toto je množství snadno rozložitelného substrátu v 0,5 l odpadní vody. V 1 l je tedy tato 
hodnota dvojnásobná: 158 mg/l (CHSK). Přepočteno na podíl snadno rozložitelného substrátu 
v surové OV: 18 % a ve filtrátu: 40 %. 
 
K výpočtu µH,max použijeme rovnici (10.22), kde nejprve vypočítáme hodnotu rX,O,H,max v 
jednotkách g/(g.d) z hodnoty rV,O,H,max, kterou odečteme z grafu na obr.10.4: 
 
rV,O,H,max = 1 mg/(l.min) 
 
po přepočtu: 
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rX,O,H,max = (1 /1,55) * 60 * 24/1000 = 0,929 g/(g.d) 
 
 a  
 
µH,max = [0,67/(1-0,67)] * 0,929/0,36 = 5,2 1/d 
 
Shrnutí výsledků 
 
Testovaná odpadní voda obsahuje 18 % snadno rozložitelného substrátu. Ačkoliv se jedná o 
poměrně koncentrovanou splaškovou odpadní vodu, hodnota 18 % spadá do intervalu (10-
25 %), který se udává pro frakci snadno rozložitelného substrátu v městských odpadních 
vodách [10]. Maximální specifická růstová rychlost heterotrofních mikroorganismů byla 
stanovena na 5,2 1/d. Mírně vyšší koncentrace sušiny kalu na konci testu dokazuje přírůstek 
biomasy v průběhu testu. Hodnota je také potvrzením správnosti ředění v důsledku smísení 
odpadní vody a kalu. 
 
 
10.3.2 Měření denitrifika ční rychlosti aktivovaného kalu 
 
Stanovení koncentrace snadno rozložitelného substrátu v odpadní vodě za podmínek 
anoxických. Determinace podílu denitrifikujících mikroorganismů v aktivovaném kalu. 
 
Pracovní postup 
 
Testovaný kal se přivede do stavu endogenní respirace několikahodinovým provzdušňováním. 
Poté se vypne přívod kyslíku a koncentrace kyslíku se nechá poklesnout na nulu (lze urychlit 
probubláváním dusíkem). Reakční cela musí být utěsněna, promíchávána a je do ní zaveden 
přívod dusíku. Ideálním reaktorem pro tento účel je Erlenmayerova baňka (obr.10.5). Vzorky 
se odebírají buď vytlačováním kapaliny dusíkem skleněnou trubičkou zavedenou do směsi a 
opatřenou tlačkou nebo pipetou za stálého probublávání směsi dusíkem. Reakční teplota musí 
být udržována na stejné hodnotě v průběhu celého testu. Odpadní voda se upraví stejným 
způsobem jako v předešlém testu, před smícháním s kalem se však musí koncentrace kyslíku 
snížit na nulu probubláváním dusíkem. Koncentrace kalu v testu se stanoví buď z poměru 
ředění nebo přímo odebráním vzorku v průběhu testu. Používaný poměr S0/X0 v testech 
anoxických je 0,05 - 0,1. Ve směsi musí být zajištěna dostatečná koncentrace amoniakálního 
dusíku na syntézu (5 - 10 mg/l) v průběhu celého testu. Před smícháním upravené odpadní 
vody a kalu se do aktivační směsi nadávkuje takové množství dusičnanového dusíku, aby po 
následném smísení s odpadní vodou byla jeho počáteční koncentrace okolo 30 mg/l. První 
vzorek se odebere ještě před smísením. Důležité je okamžité zpracování vzorků, tzn. jejich 
filtrace přes membránový filtr, případně po předchozím odstředění. Po 30 min se odebere 
další vzorek a stanoví se hodnota endogenní denitrifikační rychlosti. Až poté se kal smíchá s 
upravenou odpadní vodou a v pravidelných intervalech se odebírají vzorky po dobu 2 -3 h. Ve 
vzorcích se stanovuje koncentrace dusičnanového dusíku. Po dokončení pokusu se opět 
stanoví sušina aktivovaného kalu. 
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Obr.10.5 Upravená Erlenmayerova baňka na měření denitrifikačních rychlostí. (1) mecha- 
nické míchadlo, (2) frita, (3) ventilační trubice, (4) trubice k odběru vzorku, (5) plnící trubice 
pro vstřikování substrátu 
 
Současně s tímto pokusem se změří hodnota maximální respirační rychlosti kalu za podmínek 
oxických postupem uvedeným v předešlém příkladu. Je nutno eliminovat případný vliv 
nitrifikace. Měření se ukončí po druhé periodě, tj. asi po 15 min. Stanoví se koncentrace 
sušiny kalu odebráním vzorku po skončení testu. 
 
Vyhodnocování výsledků 
 
Z prvních dvou vzorků odebraných ještě před smícháním OV a kalu se stanoví endogenní 
specifická rychlost denitrifikace jako směrnice přímky procházející těmito dvěma body. 
Maximální specifická rychlost denitrifikace, rX,NO3-N,max, se určí z počáteční směrnice přímky 
po smíchání kalu se substrátem. Množství zdenitrifikovaného dusíku, ∆N, na odstraněné 
snadno rozložitelné CHSK, ∆S, se odečte jako rozdíl počáteční hodnoty koncentrace 
dusičnanového dusíku po smíchání kalu se substrátem a průsečíku přímky proložené 
experimentálními body druhé endogenní fáze s osou y posunutou do bodu t=tsmíchání OV a kalu 
(viz obr.10.6). ∆S se vypočte podle rovnice (10.16). Frakce denitrifikující biomasy čili 
korekční faktor pro růst organotrofních mikroorganismů se vypočte z hodnot    rX,NO3-N,max a 
rX,O,H,max podle rovnice (10.17). 
 
Příklad 
 
Stantovte podíl snadno rozložitelného substrátu v syntetické odpadní vodě na bázi kyseliny 
octové, ethanolu, kyseliny glutamové, sacharózy, laktózy a peptonu. Změřte rychlost 
endogenní a maximální specifické rychlosti denitrifikace a vypočtěte hodnotu korekčního 
faktoru ηg pro µH,max v anoxických podmínkách pro aktivovaný kal adaptovaný na danou 
odpadní vodu. Systém pracuje při teplotě 20 °C s koncentrací sušiny kalu kolem 2,5 g/l, 
koncentraci odpadní vody lze předpokládat kolem 250 mg/l (CHSK). Odpadní voda obsahuje 
kolem 30 mg/l amoniakálního dusíku. Kal nitrifikuje. Počítejte s hodnotou YH= 0,67. 
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Experimentálně byla stanovena sušina kalu 2,7 g/l, koncentrace syntetické odpadní vody 
236 mg/l (CHSK). Objem Erlenmayerovy baňky je 1 l. Při smísení 0,5 l kalu a 0,5 l filtrované 
odpadní vody bude počáteční poměr S0/X0 = 0,236/2,7 = 0,09. Hodnota spadá do 
doporučovaného intervalu 0,05 - 0,1. Koncentrace amoniakálního dusíku (kolem 15 mg/l) po 
smíchání je dostačující pro syntézu nové biomasy. Po nadávkování cca 30 mg N-NO3 do 0,5 l 
upraveného kalu byla naměřena hodnota N-NO3 63,1 mg/l. Po 0,5 h hodnota 60,3 mg/l. Z 
těchto dvou hodnot vypočteme specifickou rychlost endogenní denitrifikace, rX,NO3-N,e = (63,1-
60,3)/(2,7.0,5) = 2,1 mg/(g.h). Naměřené hodnoty během kinetického testu, kde za čas nula je 
považován okamžik smíchání odpadní vody a kalu, jsou vyneseny v grafu na obr.10.6. 
Koncentrace sušiny po ukončení testu byla změřena 1,35 g/l. Maximální specifickou rychlost 
denitrifikace, rX,NO3-N,max, odečteme z obr.10.6:  
 
rX,NO3-N,max = 13,9 mg/(g.h). 
 
Z obr.10.6 graficky odečteme hodnotu ∆N = 11,7 mg/l. Podle rovnice (10.16) vypočteme ∆S: 
 
∆S = 2,86*11,7/(1-0,67) = 101 mg/l (CHSK) 
 
Vzhledem k tomu, že syntetická odpadní voda byla 2x naředěna, je koncentrace snadno 
rozložitelného substrátu v surové odpadní vodě 202 mg/l, to znamená, že odpadní voda 
obsahuje 86 % snadno rozložitelného substrátu. 
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Obr.10.6 Křivka poklesu koncentrace dusičnanového dusíku v průběhu anoxického testu 
 
 
Pro měření rX,O,H,max se odebralo 400 ml aktivovaného kalu a 600 ml syntetické odpadní vody. 
Do 0,6 l odpadní vody bylo nadávkováno asi 17 mg/l allylthiomočoviny na potlačení 
nitrifikace (po naředění kalem 10 mg/l). Byla proměřena respirační rychlost a stanovena její 
průměrná hodnota na 58 mg/(l.h). Koncentrace sušiny kalu na konci testu byla 1,2 g/l. 
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Aplikovaný poměr S0/X0 = 0,236*0,6/1,2 = 0,12. Hodnota maximální specifické respirační 
rychlosti je: 
 
rX,O,H,max = 58/1,2 = 48 mg/(g.h) 
 
Podle rovnice (10.17) se vypočte korekční faktor: 
 
ηg = 2,86*13,9/48 = 0,83 
 
Shrnutí výsledků 
 
Aktivovaný kal ze systému živeném syntetickou odpadní vodou má specifickou rychlost 
endogenní denitrifikace, rX,NO3-N,e = 2,1 mg/(g.h), maximální specifickou rychlost 
denitrifikace, rX,NO3-N,max = 13,9 mg/(g.h). Oxická maximální specifická rychlost respirace byla 
naměřena rX,O,H,max = 48 mg/(g.h). Z těchto hodnot bylo vypočteno, že 83 % mikroorganismů 
aktivovaného kalu má schopnost denitrifikovat, neboli jinými slovy maximální růstová 
rychlost organotrofních mikroorganismů za anoxických podmínek je redukována na 83 % 
hodnoty v podmínkách oxických. Syntetická odpadní voda obsahuje 86 % snadno 
rozložitelného substrátu. Vzhledem ke složkám této OV je zřejmé, že jedině pepton se může 
chovat jako substrát, který potřebuje částečnou hydrolýzu. Ostatní složky, kterých je většina, 
mají jednoznačně povahu snadno rozložitelných substrátů. 
 
10.3.3 Měření maximální nitrifika ční rychlosti aktivovaného kalu  
 
Měření maximální nitrifikační rychlosti aktivovaného kalu přímou metodou. Stanovení 
koeficientu produkce chemolithotrofní biomasy. 
 
Pracovní postup 
 
Předpokladem je, že testovaný aktivovaný kal nitrifikuje. Po celou dobu pokusu se pracuje při 
aktuální teplotě kalu odebraného ze systému. Kal se přivede do endogenních podmínek 
několikahodinovým provzdušňováním. V tomto případě se ze směsi musí odstranit veškerý 
amoniakální dusík před započetím testu. Měří se proto respirační rychlost kalu tak dlouho, až 
je možno odečíst jednoznačně endogenní pozadí. V této fázi testu se kal rozdělí, jedna část se 
použije na stanovení maximální rychlosti nitrifikace a druhá na stanovení koeficientu YA. 
 
Do směsi kalu na stanovení maximální rychlosti nitrifikace se nadávkuje asi 20 mg/l 
amoniakálního dusíku, kal se soustavně provzdušňuje a během jedné hodiny se ve 
čtvrthodinových intervalech odebírají vzorky na stanovení amoniakálního a dusičnanového 
dusíku. Stanoví se sušina aktivovaného kalu. 
 
Do druhé části směsi kalu se nadávkuje přesné množství amoniakálního dusíku (∆N), které se 
vypočte podle předpokládané rychlosti nitrifikace. Doba potřebná k nitrifikaci tohoto substrátu 
by měla být 1-2 h. Respirační rychlost se měří v pravidelných intervalech až do opětovného 
poklesu na hodnotu endogenní respirace. V měření se pokračuje nejméně dalších půl hodiny 
po poklesu respirační rychlosti, aby bylo možno jednoznačně proložit přímku hodnotami 
endogenní respirační rychlosti. Stanoví se sušina aktivovaného kalu. Během testu je nutno 
měřit pH, neboť nitrifikace je inhibována při hodnotách pod pH=7. V případě potřeby je nutno 
pH upravit přídavkem roztoku hydroxidu sodného. 
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Vyhodnocování výsledků 
 
Z průběhu hodnot amoniakálního dusíku se stanoví rychlost jeho odstraňování (rV2). Rychlost 
nitrifikace (rV1) se vypočte z hodnot vzrůstající koncentrace NO3

–-N v čase. V obou případech 
se vypočítají specifické rychlosti (rX1, rX2). Je nutno podotknout, že specifická rychlost 
nitrifikace by měla být vždy menší než specifická rychlost odstraňování amoniakálního 
dusíku, neboť amoniakální dusík se současně spotřebovává na syntézu biomasy. 
 
U průběhu hodnot respiračních rychlostí se stanoví hranice endogenního pozadí a vypočte se 
plocha píku nad touto hranicí, tj. ∆O (viz obr.10.8). Hodnota koeficientu YA se vypočte 
modifikací rovnice (10.21):  
 

Y
O

NA = −4 57,
∆
∆

 
 

(10.23) 

 
Příklad 
 
Změřte maximální specifickou rychlost nitrifikace testovaného aktivovaného kalu, stanovte 
koeficient produkce chemolithotrofní biomasy. Kal je odebrán z nitrifikujícího systému 
pracujícího při teplotě 20 °C. Koncentrace sušiny kalu se předpokládá kolem 3 g/l.  
 
Po dosažení endogenního stavu v čase kolem 1 h po začátku měření respiračních rychlostí 
byla vzata část kalu a do ní nadávkováno asi 20 mg/l NH4

+-N. Přírůstek NO3
–-N a úbytek 

NH4
+-N v čase jsou vyneseny v Tab.10.1. Grafické znázornění je na obr.10.7. Sušina kalu 

měla koncentraci 2,8 g/l. 
 
 

Tab.10.1 Hodnoty naměřené při kinetickém testu 
 

Čas NO3
–-N NH4

+-N 

min mg/l mg/l 

0 0,09 24,3 

15 2,2 22,9 

30 4,4 19,1 

45 7,4 16,2 

60 10,1 13,2 

75 12,1 10,9 
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Obr.10.7 Koncentrační profily dusičnanového a amoniakálního dusíku v průběhu testu na 
stanovení rychlosti nitrifikace 

 
 

Z experimentálních bodů byly vypočteny hodnoty: 
 
rX1 = 3,4 mg/(g.h)  
rX2 = 3,8 mg/(g.h) 
 
Z rychlosti nitrifikace bylo odhadnuto, že za 1,5 h kinetického testu by při koncentraci 
biomasy 2,8 g/l mělo být odstraněno asi 15 mg/l NH4

+-N. Toto množství bylo nadávkováno 
do 1 l aktivovaného kalu v čase experimentu t = 1 h. 
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Obr.10.8 Kinetický test na stanovení koeficientu produkce biomasy chemolithotrofních 
mikroorganismů 
 
 
Z křivky na obr.10.8 vypočteme plochu píku ohraničenou zdola čárou endogenního pozadí: 
 
∆O = 65 mg/l 
 
Z rovnice (10.23) vypočteme  hodnotu YA: 

 
YA = 4,57 - (65/15) = 0,24 
 
Pro ověření správnosti měření respiračních rychlostí lze přepočítat maximální specifickou 
rychlost nitrifikace na maximální objemovou rychlost respirace v kyslíkových jednotkách a tu 
srovnat s maximálními hodnotami respiračních rychlostí v testu na měření YA po odečtení 
endogenní respirace: 
 
rV,O,A,max = 3,4*2,8* 4,33 = 41,2 mg/(l.h) 
 
Z křivky na obr.10.8 vidíme, že horní hodnoty respiračních rychlostí se pohybují kolem      53 
mg/(l.h), endogenní respirační rychlosti kolem 12 mg/(l.h). Odečtením těchto dvou hodnot se 
dostaneme na 41 mg/(l.h), což potvrzuje správnost naměřených výsledků. 
 
Shrnutí výsledků 
 
Testovaný aktivovaný kal má nitrifikační rychlost rX1 = 3,4 mg/(g.h), rychlost odstraňování 
amoniaku rX2 = 3,8 mg/(g.h). Rozdíl mezi rychlostmi je dán tím, že amoniak je zároveň 
inkorporován do biomasy v důsledku syntézy nové buněčné hmoty mikroorganismů. Vyšší 
hodnota rX2 je proto logická. Stanovená hodnota koeficientu produkce chemolithotrofní 
biomasy YA = 0,24 je ve shodě s hodnotou udávanou v literatuře [11]. 
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11. OXYGENAČNÍ KAPACITA AERA ČNÍHO ZA ŘÍZENÍ 
 

Ing.Pavel Jeníček, CSc., Doc. Ing. Jan Chudoba, DrSc. 
 
 
 Nebudeme-li mít dostatek kyslíku, nečistíme!!! Prohlásili někdy na počátku století v 
Anglii prapředci dnešních směsných kultur mikroorganismů na adresu prvních 
experimentátorů s aerobním čištěním odpadních vod. Od té doby lidstvo vymýšlí aerační 
zařízení. 
 Když lidstvo vymyslelo druhé aerační zařízení, chtělo vědět zda je lepší než to první, a 
tak vymyslelo OXYGENAČNÍ KAPACITU. 
 
Dostatek kyslíku je pro aerobní systémy klíčovou podmínkou jejich dobré funkce. Do 
aktivačních nádrží se kyslík přivádí buď jako čistý plyn (kyslíková aktivace), nebo častěji ze 
vzduchu. Obsah nádrží se provzdušňuje těmito způsoby: 
 a) stlačeným vzduchem - pneumatická aerace, 
 b) mechanickými aerátory - mechanická aerace, 
 c) kombinací předchozích dvou způsobů - kombinovaná aerace, 
 d) ejektory nebo injektory - hydropneumatická aerace. 
 
Při pneumatické aeraci se vzduch rozptyluje do vody různými aeračními elementy 
(děrovanými trubkami, porézními materiály keramickými a plastovými ve tvaru hadic, trubek, 
zvonů, disků aj.). V závislosti na velikosti otvorů a na pórozitě materiálu vznikají vzduchové 
bubliny o různém průměru. Podle průměru vzduchových bublin (d) se rozlišují tři druhy 
pneumatické aerace : 
 a) jemnobublinná (d = 1 až 4 mm), 
 b) středobublinná (d = 5 až 10 mm), 
 c) hrubobublinná (d > 10 mm). 
 
Při mechanické aeraci se používají aerátory s horizontální osou (aerační válce) nebo s osou 
vertikální (aerační turbíny, např. Simplex, Vortair, turbíny BSK aj.). 
 
Kombinovaná aerace se v poslední době prosazuje zejména v oběhových aktivacích ve 
variantě jemnobublinná aerace (obvykle s membránovými elementy) + horizontální ponorné 
míchadlo. Oddělení hydrodynamického a oxygenačního faktoru umožňuje optimalizovat 
dodávku kyslíku a ovlivňovat průběh nitrifikace a denitrifikace. 
 
Hydropneumatická aerace je poněkud energeticky náročnější než ostatní způsoby aerace, je 
však velice jednoduchá na provedení. Čerpadlem se čerpá aktivační směs do ejektoru, v jehož 
zúžené části nastává podtlak (princip vodní vývěvy) a tím nasávání vzduchu. 
 
Z provozních a ekonomických důvodů je velmi důležité znát oxygenační kapacitu aeračního 
zařízení, tj. množství kyslíku, které je zařízení schopno dodávat za jednotku času do 
jednotkového objemu směsi v nádrži s nulovou koncentrací kyslíku. Oxygenační kapacitu lze 
stanovovat jednak v čisté vodě (za tzv. standardních podmínek), jednak za provozních 
podmínek, tj. v aktivační směsi. Kromě pojmu oxygenační kapacita zařízení existuje také 
technologický parametr potřebná oxygenační kapacita, který se stanovuje výpočtem a dává 
informaci o tom, kolik kyslíku musíme dodat za jednotku času do jednotkového objemu směsi 
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v nádrži, aby byla uspokojena jeho potřeba pro biochemickou oxidaci a aby se jeho 
koncentrace v odtékající vodě udržela na dané hodnotě. 
 
 
11.1 Teorie a základní pojmy 
 
Kinetika absorbce kyslíku jako plynu ve vodě rozpustného může být popsána rovnicí : 

 
dc

dt
K

A

V
c cL s= −( )  (11.1) 

 
kde KL je koeficient prostupu hmoty (m/h), A - plocha fázového rozhraní (m2), V - objem 
kapalné fáze (m3), cs - rozpustnost kyslíku za daných podmínek (g/m3), c - aktuální 
koncentrace kyslíku (g/m3),  t - čas (h). 
 
Výraz A/V představuje plochu fázového rozhraní připadající na jednotku objemu. Při 
provzdušňování stlačeným vzduchem nebo mechanickými aerátory je určení plochy fázového 
rozhraní prakticky nemožné. Tato plocha závisí na velikosti a počtu vzduchových bublin. 
Velikost bublin, a tedy i jejich plocha se v aerační nádrži mění s výškou vodního sloupce, 
proto dosazujeme ve vzorci (11.1) za výraz A/V veličinu a (mezifázový povrch na jednotku 
objemu) a spojujeme ji s konstantou KL v jediný koeficient. Obecná diferenciální rovnice pro 
přestup kyslíku do vody pak bude mít tvar : 

 
dc

dt
= K a(c - c)L s  (11.2) 

 
Součin KLa se nazývá celkový objemový koeficient přestupu kyslíku, jednotka je obvykle v 
1/h (jedna lomeno hodinou). Rovnice (11.2) popisuje kinetiku absorbce kyslíku do vody 
pouze tehdy, není-li kyslík současně spotřebováván nějakou reakcí. Dochází-li  však k jeho 
současnému odstraňování z roztoku v důsledku právě probíhající chemické nebo biochemické 
reakce, musíme psát rovnici (11.2) ve tvaru : 
 
dc

dt
= K a (c - c) rL s( ) ′ ′ −  (11.3) 

 
kde r je rychlost spotřeby kyslíku v g/(m3.h). 
 
V aktivační nádrži za provozních podmínek znamená rychlost r rychlost respirace 
aktivovaného kalu. (KLa)' je celkový objemový koeficient přestupu kyslíku do odpadní vody 
resp. do aktivační směsi a ′cs  -  rozpustnost kyslíku v odpadní vodě.  
 
Rovnice (11.3) popisuje kinetiku absorbce kyslíku při jeho současné spotřebě za neustáleného 
stavu. Po dosažení ustáleného stavu platí 
 

dc

dt
= 0       c c= +  
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a rovnice (11.3) přejde na tvar: 0= ′ ′ − −+( ) ( )K a c c rL s  
 
odtud 
r K a c cL s= ′ ′ − +( ) ( )  (11.4) 
 
Dosadíme-li za r z rovnice (11-4) do rovnice (11-3), dostaneme po úpravě 
 
dc

dt
K a c cL= ′ −+( ) ( )  (11.5) 

 
Tato rovnice je obdobná rovnici (11.2), rozdíl je však v tom, že v předchozím případě se 
počítá se saturační hodnotou koncentrace kyslíku cs, kdežto nyní se bere hodnota v ustáleném 
stavu c+. 
Hodnotu ′cs  můžeme vypočítat z rovnice (11.4) : 
 

′ = +
′

+c c
r

K as
L( )

 (11.6) 

 
Aby bylo možno vyjádřit okysličovací schopnost aeračního zařízení a vzájemně porovnávat 
různá zařízení, byl zaveden pojem oxygenační kapacita (OC) [1]. Z provozních, 
technologických i ekonomických důvodů je třeba tuto kapacitu znát.  
 
Podle rovnice (11.2) je pro c = 0 : 
 
( ) .OC K a cL s=  (11.7) 
 
kde (OC) je oxygenační kapacita, udávaná obvykle v g/(m3.h) nebo kg/(m3.d). 
 
Oxygenační kapacita stanovená za provozních podmínek je pak dána vztahem 
 
( ) ( )OC K a cL s′ = ′ ′  (11.8) 
 
Hodnoty (OC)’  jsou při jinak stejných podmínkách vždy menší než (OC). Tato skutečnost se 
obvykle vyjadřuje koeficientem αααα , definovaným vztahem 
 

α =
′( )K a

K a
L

L

 (11.9) 

 
Bylo zjištěno, že koeficient αααα, závisí do jisté míry na typu aerátoru a na turbulenci v nádrži. V 
provozních podmínkách se mění v čase podle kvality přitékající odpadní vody a v nádržích s 
postupným tokem (koridorových) vzrůstá ve směru od vstupu k výstupu. Pohybuje se v 
rozmezí od 0,5 do 0,9. Je proto třeba mít na paměti, že aerační zařízení testovaná v čisté vodě 
mohou v nádržích s aktivační směsí vykazovat (OC) o 10 až 50 % nižší. Protože koeficient αααα  
závisí nejen na složení odpadní vody, ale i na typu a dynamice aeračního zařízení, je prakticky 
nemožné určit jeho hodnotu z laboratorních pokusů. 
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V odpadní vodě se může poněkud snížit i rozpustnost kyslíku proti tabelovaným hodnotám. 
Tato skutečnost se obvykle vyjadřuje koeficientem ββββ , definovaným vztahem  
 

β =
′c

c
s

s

 (11.10) 

 
kde ′cs  je rozpustnost kyslíku v odpadní vodě (g/m3), cs  tabelovaná hodnota rozpustnosti 
kyslíku (g/m3). 
 
Koeficient ββββ  se pohybuje od 0,95 do 1,0. Hodnotu blízkou jedné má vyčištěná voda. Při 
čištění většiny odpadních vod se proto nedopustíme velké chyby, použijeme-li pro danou 
teplotu hodnotu tabelovanou pro čistou vodu. 
 
 
11.2 Stanovení oxygenační kapacity 
 
Pro výpočet oxygenační kapacity aeračního zařízení je třeba znát součin KLa a hodnotu cs. 
Součin KLa nelze teoreticky vypočítat, a proto se vždy stanovuje experimentálně. Způsob jeho 
stanovení bude popsán dále. 
 
Rozpustnost kyslíku v čisté vodě závisí na teplotě, na celkovém tlaku plynné fáze a na 
parciálním tlaku kyslíku ve vzduchu. Se stoupající teplotou a klesajícím celkovým parciálním 
tlakem klesá hodnota cs. Pro standardní tlak (0,1 MPa) a různé teploty lze hodnoty cs vyhledat 
v běžně dostupných tabulkách. Tyto hodnoty však udávají rozpustnost kyslíku při hladině, tj. 
pro výšku vodního sloupce rovnou nule. Stanovení a výpočet skutečných hodnot cs se proto 
bude u mechanické aerace a aerace pneumatické různit. 
 
Pro výpočet (OC) povrchových aerátorů (mechanická aerace) lze za hodnoty cs brát hodnoty 
tabelované pro danou teplotu a přepočítat je na příslušný atmosférický tlak. Zjistilo se ale [2], 
že u většiny povrchových aerátorů dochází k povrchové aeraci strženými vzduchovými 
bublinami, takže hodnoty cs nejsou konstantní po výšce vodního sloupce a průměrná hodnota 
je o něco větší než tabelovaná saturační hodnota. Je proto vždy spolehlivější stanovit hodnotu 
cs experimentálně za aktuálních podmínek. 
 
Při pneumatické (submerzní) aeraci se vzduch obvykle přivádí až ke dnu nádrže, kde jeho 
celkový tlak je součtem tlaku atmosférického a tlaku hydrostatického. Proto i parciální tlak 
kyslíku, a tedy i jeho rozpustnost, jsou u dna nádrže vyšší než u hladiny. Jelikož celkový tlak 
se podél výšky vodního sloupce mění, bere se jeho střední hodnota, daná součtem tlaku 
atmosférického a tlaku ekvivalentního polovině výšky vodního sloupce. Rozpustnost kyslíku 
pro dané podmínky se pak vypočítá podle vzorce 

 

( )
,

c c
p p

ps k s
a h

o=
+ 0 5

 (11.11) 

 
kde cs je rozpustnost kyslíku za standardního tlaku (g/m3), (cs)k - rozpustnost kyslíku 
korigovaná na dané podmínky (g/m3), po, pa, ph - standardní, atmosférický a hydrostatický tlak 
(MPa). 
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Někteří autoři uvádějí [3], že lepší shody mezi saturační hodnotou vypočtenou podle vztahu 
(11.11) a skutečně naměřenou dosáhli tehdy, když počítali s tlakem  ekvivalentním pouze 
čtvrtině výšky vodního sloupce. I z toho je tedy vidět, že nejsprávnější hodnotu cs poskytne 
experimentální stanovení saturační koncentrace. 
 
Dalším důvodem pro experimentální stanovení hodnoty cs za daných podmínek je, že s 
výškou vodního sloupce se snižuje koncentrace kyslíku ve vzduchu, tj. i jeho molární zlomek, 
a tím i parciální tlak.  Proto někteří autoři [4] doporučují přihlížet k této okolnosti a používat 
rovnici (11.11) ve tvaru 

 

( )
,

c c
p p

p

x x

xs k s
a h

o
o i

o

=
+ +0 5

2
 (11.12) 

 
kde xi a xo jsou molární zlomky kyslíku v přiváděném a odcházejícím vzduchu. 
 
Při použití rovnice (11.12) je třeba měřit podíl kyslíku ve vzduchu před absorpcí a po ní. Je to 
tedy měření přístrojově náročnější, ale umožňuje provést dokonalou látkovou bilanci. 
 
Z definice (OC) je zřejmé, že její hodnota musí být úměrná specifickému množství 
dodávaného vzduchu a míře využití kyslíku ze vzduchu. Specifické množství dodávaného 
kyslíku se označuje jako intenzita aerace. Rozeznává se objemová a plošná intenzita aerace. 
 
Objemová intenzita aerace IV udává množství vzduchu přepočtené na standardní podmínky 
(0 °C, 0,1 MPa), které se přivádí na 1 m3 nádrže za 1 hodinu [m3/(m3.h)]. 
 
Plošná intenzita aerace IA udává množství vzduchu přepočtené na standardní podmínky 
(0 °C, 0,1 MPa), které se přivádí na 1 m2 nádrže za 1 hodinu [m2/(m3.h)]. 
 
Je zřejmé, že platí 

 
IA  =  IV h (11.13) 
 
kde h je výška vodního sloupce (m). 
 
Oxygenační kapacita je pak dána vztahem 
 
(OC)  =  3 E IV (11.14) 
 
kde E je množství využitého kyslíku ze vzduchu v procentech a (OC) oxygenační kapacita v 
g/(m3.h). 
 
Ze vztahu (11.14) je vidět, že pokud se E příliš nemění s objemovou intenzitou aerace, je 
závislost (OC) na IV lineární. Protože účinnost využití kyslíku je závislá na výšce vodního 
sloupce je často výhodnější použít vztah, který tento vliv eliminuje: 
 

( )OC
E

h
I A= 3  (11.15) 
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kde E/h je specifická účinnost využití kyslíku vztažená na 1 m výšky vodního sloupce 
(ponoření aeračního elementu), jednotka %/m. 
 
 
11.3 Faktory ovlivňující oxygenační kapacitu zařízení 
 
V posledních letech jsou velice intenzivně studovány oxygenační kapacity různých zařízení a 
účinnost přestupu kyslíku v souvislosti s různými faktory, které tyto parametry ovlivňují. Bylo 
zjištěno, že optimalizací konstrukce a provozu aerátorů lze na čistírnách ušetřit až 50 % 
spotřeby energie. [5]  
 
Faktory ovlivňující přenos kyslíku byly zvláště podrobně zkoumány a hodnoceny pro 
pneumatickou (jemnobublinnou) aeraci. Nejdůležitější z nich lze rozdělit do tří skupin [6] 
 
1) konstrukční faktory 
### Typ aeračního elementu 
Určuje velikost bublin a jejich celkovou plochu, a tedy i plochu fázového rozhraní. Čím je 
průměr bublin menší, tím větší je při dané intenzitě aerace jejich celková plocha. Protože 
absorbce kyslíku ze vzduchu do vody probíhá přes fázové rozhraní, přejde za jednotku času 
větší plochou více kyslíku do roztoku. 
### Hloubka ponoření 
Množství využitého kyslíku ze vzduchu v procentech závisí také na době styku vzduchových 
bublin s vodou. Jsou-li ostatní parametry konstantní, je doba styku přímo úměrná výšce 
vodního sloupce. Čím je tento sloupec vyšší, tím je větší účinnost využití kyslíku E. 
### Hustota elementů 
Nádrže s větším počtem elementů na jednotce plochy mají vyšší účinnost využití kyslíku. 
### Uspořádání elementů 
Přestup kyslíku je také ovlivňován uspořádáním elementů. Celoplošné síťovité uspořádání 
vykazuje nejlepší výsledky. 
### Stáří elementů 
Ztráta plasticity, ucpávání pórů a další materiálové změny způsobují pokles účinnosti využití 
kyslíku, tento pokles nemusí probíhat v čase lineárně. 
### Průtokový režim 
Využití kyslíku je lepší u nádrží s kontinuálním provozem ve srovnání se semikontinuálními 
nádržemi typu SBR apod. 
 
2) provozní faktory 
### Stáří kalu (nitrifikace) 
Procesy s vyšším stářím kalu (s nitrifikací) se vyznačují vyšší účinností využití kyslíku oproti 
procesům s nízkým stářím (bez nitrifikace). 
### Zatížení kalu (poměr f/m tj. substrát/biomasa) 
Růst zatížení kalu má za následek pokles účinnost využití kyslíku - viz vliv stáří kalu. 
### Zatížení elementu 
je definováno jako množství vzduchu přivedené na jednotku plochy aeračního elementu za 
jednotku času [m3/(m2h)]. Pro jemnobublinné aerátory platí, že s rostoucím zatížením 
elementu klesá E. Lze to vysvětlit aglomerací vzduchových bublin, která vede ke zmenšení 
mezifázového povrchu. Pro jiné typy aerátorů nelze jednoznačně podobnou závislost 
definovat. 
### Provozní koncentrace kyslíku 
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S rostoucí rovnovážnou koncentrací kyslíku účinnost jeho využití klesá. 
### Zarůstání elementu 
Tvorba bakteriálního biofilmu na povrchu aerátoru snižuje účinnost využití kyslíku - viz stáří 
elementu. 
 
3) vliv odpadní vody 
### Charakter organických látek ve vodě 
Podíl využitého kyslíku ze vzduchu je ovlivňován také přítomností některých organických 
látek ve vodě, hlavně látek povrchově aktivních (PAL) [7]. Jejich vliv může být pozitivní i 
negativní. Při velmi malých koncentracích PAL buď nedochází k ovlivnění hodnoty E, nebo 
je tato hodnota větší než v čisté vodě. Je to způsobeno tím, že v přítomnosti PAL se tvoří malé 
bublinky, a plocha fázového rozhraní je tedy větší. Při větších koncentracích je vliv PAL 
výrazně negativní. 
• Teplota 
Protože součin K aL  i rozpustnost kyslíku cs závisejí na teplotě, je na teplotě závislá i 
oxygenační kapacita. Tato závislost však není příliš výrazná, protože se stoupající teplotou 
roste K aL , ale klesá cs a (OC) je dána jejich součinem. Proto je vhodné (OC) standardizovat. 
Za standardní se považuje hodnota stanovená ve vodovodní vodě a přepočtená na teplotu 
20 °C. Pro přepočet se používá vztahu  
 
(KLa)20   =   (KLa)T .ϑ (20-T) (11.16) 
 
kde T je teplota ve °C. Hodnota koeficientu ϑϑϑϑ  se pohybuje mezi 1,02 a 1,05. Tak např. 
Bewtra a kol.[8] naměřili hodnotu 1,0192, Nogaj a Hurwitz [9] hodnotu 1,024. Obecně je 
hodnota koeficientu ϑϑϑϑ  závislá na typu aeračního zařízení a na stupni turbulence v nádrži [10]. 
V systémech s velkou turbulencí je vliv teploty na K aL  nepatrný, v systémech s malou 
turbulencí je značný. Pro přepočet (OC) na standardní teplotu je vhodné zavést teplotní 
koeficient [11] definovaný vztahem 

 

f20 =
( ) ( )
( ) ( )
K a c

K a c

L s

L T s T

20 20  (11.17) 

 
Oxygenační kapacita za standardních podmínek pak bude 
 
(OC)20 = f20 (OC) (11.18) 
 
kde (OC)T = (KLa)T(cs)T, závislost teplotního koeficientu na teplotě je znázorněna na obr.11.1. 
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Obr.11.1 Závislost teplotního koeficientu f20 používaného pro přepočet standardní (OC) na 
teplotě 
 
 
Při mechanické aeraci (turbínovými aerátory, aeračními válci) odpadá vliv některých faktorů 
na (OC), které byly významné při pneumatické aeraci. Týká se to velikosti vzduchových 
bublin, výšky vodního sloupce, intenzity aerace a zatížení aeračního elementu. Uplatňuje se 
však složení vody a geometrické parametry nádrže. V obou případech plně platí vše, co bylo 
uvedeno u aerace pneumatické, pouze s tím rozdílem, že koeficient αααα  nabývá u 
mechanických aerátorů často hodnot větších než 1 [12]. 
 
Dalšími faktory, které významně ovlivňují (OC) mechanických aerátorů, jsou hloubka ponoru, 
frekvence otáčení aerátoru a u turbín i smysl otáčení. 
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Tab. 11.1 Účinnost využití kyslíku a jeho výtěžnost pro vybrané typy aerace [13] 
 
           standardní                            provozní 
 E/h E+ E/h E+ 
 %/m kg/kWh %/m kg/kWh 
pneumatická aerace  
   cirkulační systém 3,6 1,95 2,2 1,20 
   celoplošný systém     
          rozptýlené elementy 5,0 2,80 3,0 1,95 
          plošné elementy 6,3 3,40 4,0 2,05 
kombinovaná aerace     
   (jemnobubl.+horiz.mích.) 5,0 2,75 2,9 2,00 
povrchová aerace  
   turbíny, pravoúhlá nádrž  1,50  1,40 
   turbíny, oběhová aktivace  1,90  1,70 
   válce, oběhová aktivace  1,50  1,40 
 
Vývoj v oblasti aeračních systémů směřuje k používání energeticky výhodnějších systémů a 
rozhodujícím ukazatelem se stává účinnost využití kyslíku E, aby byl eliminován vliv hloubky 
ponoření používá se stále častěji také parametr E/h. Porovnání tohoto parametru pro různé 
typy aerace ukazuje tabulka 11.1, uvádí také parametr E+ výtěžek (výtěžnost kyslíku), který je 
užitečný k porovnávání různých aeračních zařízení z ekonomického hlediska. Je definovaný 
vztahem 
 

E+ = 
( )OC

W
 (11.19) 

 
kde E+ je výtěžek v kg/J, W - spotřeba elektrické energie v J/(m3.d). 
 
 
11.4 Přehled metod používaných k měření oxygenační kapacity 
 
Pracovní postupy se poněkud různí podle toho, zda se (OC) stanovuje v čisté vodě, nebo za 
provozu v aktivační směsi. Metodika stanovení bude proto popsána pro každý z obou způsobů 
zvlášť. V obojím případě se předpokládá, že je k dispozici kyslíková sonda, kterou se měří 
koncentrace rozpuštěného kyslíku. 
 
 
STANOVENÍ OXYGENAČNÍ KAPACITY V ČISTÉ VODĚ 
 
Aktivační nádrže se naplní čistou vodou (vodovodní, provozní nebo říční - pokud má 
vyhovující kvalitu) a z vody se odstraní rozpuštěný kyslík. Odkysličení lze provést různým 
způsobem, nejčastěji se však používá síran železnatý v alkalickém prostředí nebo siřičitan 
sodný. V případě síranu železnatého probíhají v alkalickém prostředí tyto reakce : 
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Fe2+  +  2 OH-   →   Fe(OH)2 

 
2 Fe(OH)2  +  1

2  O2  +  H2O   →   2 Fe(OH)3 

 
Ze sumární rovnice se odhadnou potřebné dávky síranu a hydroxidu na 1mg kyslíku 
 

2 FeSO4.7H2O  +  4 NaOH  +  12  O2   →   2 Fe(OH)3  +  2 Na2SO4  +  6H2O 
 

Na 1 mg kyslíku je zapotřebí dávky 35 mg FeSO4.7H2O a 10 mg NaOH. Jelikož se zpravidla 
používají technické soli neurčité čistoty a protože je nutný nadbytek, přidává se dávka 
FeSO4.7H2O 500 mg/l a NaOH 200-300 mg/l. Dávka NaOH závisí na složení vody a musí být 
taková, aby během měření nekleslo pH pod 9. Je proto vhodnější určit potřebnou dávku 
NaOH pokusně. Do jednoho litru vody se přidá 0,5 g FeSO4.7H2O a 0,2 g NaOH a za stálého 
míchání se přidává z byrety další roztok NaOH o koncentraci 1 mol/l, až pH směsi dosáhne 
hodnoty 9,8 až 10,0. Obvykle se vystačí s uvedenými dávkami. Vypočtená dávka síranu 
železnatého se rozpustí v malém množství vody a přidá se do aktivační nádrže. Po dokonalém 
promíchání (směs se provzdušňuje při zvolené intenzitě aerace nebo zvolené frekvenci otáčení 
a ponoru aerátoru) se přidá vypočtená dávka NaOH, rozpuštěná v malém množství vody. Po 
přidání hydroxidu sodného se sleduje na přístroji zapojeném na kyslíkovou sondu koncentrace 
kyslíku v nádrži, která klesne pod 1 mg/l a potom začne vzrůstat. Když dosáhne hodnoty 1 
mg/l nebo lépe 2 mg/l, stiskneme stopky (t=0). Průběh sycení zapisujeme v intervalech 30 
nebo 60 s (podle rychlosti absorbce kyslíku) tak dlouho, dokud nedosáhneme saturační 
hodnoty (tři hodnoty koncentrace odečítané po 5 min musí být stejné). Teplota vody se měří 
před měřením a po jeho skončení a bere se průměr obou hodnot. 
 
Měří-li se (OC) při různé intenzitě aerace, je vhodnější odkysličování siřičitanem sodným. 
Siřičitan se oxiduje kyslíkem rozpuštěným ve vodě podle rovnice 
 

2 Na2SO3  +  O2   →   2 Na2SO4 

 
Na 1 mg kyslíku je zapotřebí 7,9 mg Na2SO3 podle stechiometrie. Protože obvykle se používá 
technický preparát a míchání se zajišťuje provzdušňováním, je třeba dávkovat 10 mg 
siřičitanu na 1 mg kyslíku. Bez katalyzátoru probíhá reakce pomalu, proto se přidávají 
měďnaté nebo kobaltnaté soli, které oxidaci katalyzují, a tedy urychlují. Obvykle se vystačí s 
dávkami CuSO4 nebo CoCl2 5 mg/l. Vypočtené dávky siřičitanu a katalyzátoru se rozpustí 
odděleně v malém množství vody a přidají se do nádrže. Nastaví se požadovaná intenzita 
aerace nebo frekvence otáčení a na přístroji se sleduje pokles koncentrace kyslíku. Další 
postup je stejný jako v předcházejícím případě. Saturační hodnotu kyslíku je opět nejlépe 
stanovit experimentálně. Použije-li se z jakýchkoliv důvodů hodnota vypočtená, stačí vodu 
provzdušňovat pouze do okamžiku, kdy se dosáhne přibližně 90 % nasycení. Opakuje-li se 
měření při jiné intenzitě aerace, není třeba novou dávku katalyzátoru přidávat. 
 
Existuje také metoda měření (OC) v čisté vodě za ustáleného stavu, kdy jsou do aktivační 
nádrže kontinuálně přidávány chemikálie odstraňující kyslík, její používání je však málo 
rozšířené. 
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STANOVENÍ OXYGENAČNÍ KAPACITY ZA PROVOZU METODOU NEUSTÁLENÉHO 
STAVU 
 
Při měření za neustáleného stavu se postupuje obdobně jako při stanovení (OC) v čisté vodě. 
Protože se pracuje se suspenzí aerobních mikroorganismů, odkysličuje se voda prostě tím, že 
se vypne aerační zařízení. Mikroorganismy postupně spotřebovávají rozpuštěný kyslík a 
snižují jeho koncentraci k nulovým hodnotám. U velmi dobře a rychle sedimentujících 
aktivovaných kalů se může stát, že suspenze mikroorganismů se usadí dříve, než je z vody 
odstraněn kyslík. V tom případě stačí na okamžik zapnout aerační zařízení, čímž se usazený 
kal okamžitě rozvíří a odkysličování probíhá dále. Po snížení koncentrace kyslíku pod 1 mg/l 
se započne s provzdušňováním s požadovanou intenzitou aerace nebo s požadovanou 
frekvencí otáčení a po dokonalém promíchání se uvedou do chodu stopky (t=0) a současně se 
odečte počáteční hmotnostní koncentrace kyslíku c0. Dále se odečítá v intervalech 30 nebo 
60 s tak dlouho, až se při třech za sebou následujících měřeních zjistí táž koncentrace. Tato 
poslední hodnota představuje rovnovážnou koncentraci, kterou budeme označovat c+. Není to 
rozpustnost kyslíku za daných podmínek; tu značíme ′cs  a vypočítáme ji ze známých hodnot 

c+, ( )K aL ′  a r [ rovnice (11.6)]. Pro konstantní hodnotu ( )K aL ′ , tj. při dané intenzitě aerace 
či dané frekvenci otáčení a ponoru aerátoru, je hodnota c+ tím menší, čím větší jsou hodnoty r. 
Pro  r = 0  je  c+ = ′cs . 
 
Při výpočtech je třeba znát hodnotu rychlosti respirace r. Zjistí se tak, že po dosažení 
ustáleného stavu v aktivační nádrži, indikovaného třikrát se opakující hodnotou c = c+, se 
okamžitě odebere do reagenční lahvičky s dostatečně širokým hrdlem aktivační směs, ponoří 
se do ní magnetické míchadlo a kyslíková sonda, lahvička se umístí na magnetickou míchačku 
a za pomalého míchání se měří úbytek koncentrace kyslíku. Měří se deset minut a koncentrace 
kyslíku se odečítá po 30 nebo 60 s, podle rychlosti respirace. Míchání je nutné proto, aby se 
aktivovaný kal udržel v suspenzi. Závislost koncentrace c na čase t  je lineární a její směrnice 
udává hodnotu r. Z rovnice (11.3) totiž dostaneme pro ( )K aL ′  = 0 
 

− =
dc

dt
r  (11.20) 

 
Hodnota r se rovněž stanoví až těsně před měřením. Hodnoty r zjištěné před měřením a po 
měření by se od sebe neměly lišit o více než 5 %. Pokud je teplota aktivační směsi podstatně 
odlišná od teploty vzduchu, měří se respirační rychlost tak, že se nádoba s kyslíkovou sondou 
a míchadlem ponoří do jiné nádoby, ve které je jako temperační kapalina aktivační směs 
odebraná přímo z nádrže. Nejvýhodnější je měřit rychlost respirace v době, kdy teplota směsi 
v nádrži je přibližně stejná jako teplota vzduchu. 
 
Pro měření za provozních podmínek metodou neustáleného stavu musí být splněny dvě 
podmínky :    r  =  konst.,  c+ =  konst. 
 
Znamená to, že během měření, které může trvat i déle než 1 h, se respirační rychlost ani 
rovnovážná koncentrace kyslíku nesmí měnit. Tyto hodnoty se podstatně mění s úbytkem 
organických látek z roztoku a s poklesem obsahu zásobních látek v buňkách mikroorganismů. 
Je proto potřebné 8 až 12 hodin před měřením zastavit přítok odpadní vody do aktivační 
nádrže a recirkulaci vratného kalu, jedině tak lze získat stabilní hodnoty. Takový požadavek 
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však značně limituje použitelnost metody. Dalším negativem je, že při odstavení přítoku se 
změní kvalita vody v nádrži a tím i parametry cs  a αααα. 
 
 
STANOVENÍ OXYGENAČNI KAPACITY ZA PROVOZU METODOU USTÁLENÉHO 
STAVU 
 
V ustáleném stavu je dc dt/ = 0  a platí rovnice (11.4). Tu lze rozepsat takto : 
 
 
r   =   ′cs   -  ( )K aL ′ .c+ (11.21) 
 
 
V souřadnicích y = r a x = c+ je rovnice (11.21) rovnicí přímky se směrnicí ( )K aL ′ , s úsekem 

na ose y rovným ( )K aL ′  ′cs = (OC)Chyba! Objekty nemohou být vytvořeny úpravami kódů polí. a s 

úsekem na ose x rovným ′cs . Měříme-li v několika různých ustálených stavech, získáme vždy 

odpovídající dvojice hodnot r i a ci
+ . Graficky nebo pomocí počítačového programu pak 

vypočítáme hodnotu ( )K aL ′  a ( )OC ′  . 
 
Je potřeba zdůraznit, že rovnice (11.21) platí pouze za předpokladu, že dc dt/ = 0. Pokud 
tomu tak během měření není, musí se každá změna do výpočtu zahrnout a rovnice (11.21) se 
musí psát ve tvaru 

 

r
dc

dt
+ =  ( )K aL ′  ′cs  - ( )K aL ′  c+ (11.22) 

 
 
 
Je-li přítok odpadní vody a vraceného kalu značně veliký, musí se přihlédnout i k jejich vlivu 
na koncentraci kyslíku. Za předpokladu, že koncentrace kyslíku v odpadní vodě i ve vráceném 
kalu je nulová, můžeme psát  
 
r q q cr+ + =+( ) ( )K aL ′ ′cs - ( )K aL ′  c+ (11.23) 
 
kde q je přítok odpadní vody do 1 m3 nádrže v m3/(m3h), qr- přítok vraceného kalu do 1 m3 
nádrže v m3/(m3h). Součet q+qr udává vlastně převrácenou hodnotu doby zdržení směsi v 
nádrži. 
 
Hodnoty r, a tím i c+ v aktivační nádrži lze měnit několikerým způsobem. Nejsnadněji 
realizovatelná je změna zatížení, ať již zvětšením koncentrace, nebo zvýšením přítoku, popř. 
obojím. V laboratorních a poloprovozních modelech je to celkem jednoduché. V provozní 
nádrži dochází během dne k poměrně častému kolísání přítoku, čímž se přirozeně mění 
hodnoty r a c+. Příklady takových měření jak v laboratorním [11], tak i v provozním měřítku 
[14,15] lze najít v literatuře. 
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STANOVENÍ OXYGENAČNI KAPACITY ZA PROVOZU METODOU OFF GAS 
 
Zvýšená poptávka po spolehlivé metodě, kterou by bylo možné používat k měření oxygenačni 
kapacity za provozních podmínek logicky vyústila ve vypracování metody využívající bilanci 
kyslíku v plynné fázi na vstupu a výstupu z aktivační směsi (nelze použít pro mechanickou 
aeraci). Rozdíl v množství přicházejícího a odcházejícího kyslíku musí být úměrný 
oxygenační kapacitě. Přestože tento bilanční přístup byl využíván pro respirometrická měření 
už v roce 1939 [16] a první návrhy využití metody OFF GAS pro měření oxygenační kapacity 
jsou z roku 1960 [17], k renezanci této metody došlo až v 80.letech [5,15]. 
 
K technické realizaci metody je třeba zajistit vhodné plovoucí zařízení (zvon) zachycující 
vzduch, který odchází hladinou z nádrže a mít k dispozici analytické vybavení pro stanovení 
plynného kyslíku a oxidu uhličitého. Přesnost metody závisí vedle přesnosti analýz vzduchu 
zejména na ploše, z které zvon zachycuje vzduch. Čím větší je tato plocha, tím přesnější jsou 
výsledky. Kvalita vzduchu tj. podíl O2  a CO2 se stanovuje chromatograficky, v poslední době 
také polarografickými sondami nebo elektrochemickými galvanickými články.[5] 
 
Oxygenační kapacita zařízení pro pneumatickou aeraci může být určena pomocí bilance 
plynného kyslíku, která vychází z následujících předpokladů : 
### podíl adsorpce a desorpce inertních plynů včetně dusíku na změnu koncentrace těchto 

plynů ve vzduchu není významný 
### v místě měření je zanedbatelný proces denitrifikace 
### dodávka vzduchu do aerační nádrže je během testu konstantní 
### barometrický tlak je během testu konstantní 
### vlhkost odcházejícího vzduchu je ekvivalentní saturační vlhkosti při teplotě, kterou má 

aktivační směs a tato teplota je nižší než teplota, při které je vzduch analyzován 
### přestup kyslíku povrchem kapaliny je zanedbatelný. 
 
Kyslíková bilance takového systému  může být vyjádřena následovně 
 
Vρ   =   ρ qigxi  -  ρ qogxo  -  Chyba! Objekty nemohou být vytvořeny úpravami kódů polí.(KLa)’ ( ′cs  - 
c+) V (11.24) 
 
kde ρρρρ je měrná hmotnost kyslíku při aktuální teplotě a tlaku v kg/m3, qig,qog jsou průtoky 
vzduchu na vstupu a výstupu ze systému v m3/h, xi, xo molární (objemový) zlomek kyslíku ve 
vzduchu na vstupu a výstupu ze systému, V objem nádrže (m3). 
V ustáleném stavu platí 

 
ρ
V

 (qigxi - qogxo)   =   (KLa)’ ( ′cs  - c+) (11.25) 

 
Předpokládáme-li, že objem vyprodukovaného CO2 je ekvivalentní objemu absorbovaného 
kyslíku a dusík je inertní, redukuje se uvedená rovnice takto : 

 

(KLa)’   =  
ρ
V

qgChyba! Objekty nemohou být vytvořeny úpravami kódů polí.
( )

( )

x x

c c
i o

s

−
′ − +  (11.26) 

 
kde  qg = qig = qog a protože podíl  qig / V  je známá intenzita aerace IV lze psát 
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(KLa)’   =Chyba! Objekty nemohou být vytvořeny úpravami kódů polí.ρ Iv
( )

( )

x x

c c
i o

s

−
′ − +  (11.27) 

 
 
11.5 Vyhodnocování výsledků 
 
STANOVENÍ OXYGENAČNÍ KAPACITY V ČISTÉ VODĚ 
 
Při zpracovaní výsledků měření se vychází z rovnice (11.2), ze které se integrací získá vztah 
 
-ln (cs - c)   =   KLa t  +  konst (11.28) 
 
Hodnotu integrační konstanty zjistíme z počátečních podmínek, kdy t = 0 a c = co 

 
konst   =   -ln (cs - co)  (11.29) 
 
Po dosazení do rovnice (11.28) a po úpravě a případném převedení na dekadické logaritmy 
dostaneme 

2,3 log = 
c c

c c
s

s

−
−

0  KLa t (11.30) 

 
Integrací rovnice (11.2) v mezích od t1, c1 do t2, c2 se získá obecnější tvar 

 

2,3 log = 
c c

c c
s

s

−
−

0  KLa (t2 -t1) (11.31) 

 
Z rovnice (11-30) zjistíme hodnotu KLa. V souřadnicích y = log [(cs - co)/(cs - c)] a x = t je 
rovnice (11-30) rovnicí přímky o směrnici  p = KLa / 2,3. Hodnotu směrnice p odečteme z 
grafické závislosti y = p.x. Celkový koeficient přestupu kyslíku pak bude 
 
KLa = 2,3 p (11.32) 
 
a oxygenační kapacitu vypočítáme podle vzorce (11.7). 
 
Rychleji se hodnota KLa zjistí využitím regresní analýzy, která je běžnou součástí řady 
počítačových programů používaných k vyhodnocování experimentálních výsledků. Jako 
nezávislá proměnná je zadávána série časů, v kterých byla měřena koncentrace kyslíku, jako 
závislá proměnná jsou zadávány příslušné hodnoty výrazu ln[(cs - co)/(cs - c)]. 
 
Při použití nesprávné hodnoty cs není závislost log (cs - c) = f(t) pro větší hodnoty c lineární a 
vypočtená účinnost přestupu kyslíku ze vzduchu do vody je pak menší nebo větší než 
skutečná. V takovém případě je třeba hodnotu cs korigovat až do dosažení přímkové 
závislosti. 
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STANOVENÍ OXYGENAČNÍ KAPACITY ZA PROVOZNÍCH PODMÍNEK  
 
Při zpracování výsledků získaných metodami měření za provozních podmínek je postup 
obdobný. Integrací rovnice (11.5) se dospěje k vztahům obdobným těm, které byly získány 
integrací rovnice (11.2) u metody popisující vyhodnocování výsledků měření v čisté vodě. 
Rozdíl je pouze v tom, že nyní se místo saturační hodnoty ′cs   bere hodnota v ustáleném stavu 
c+. Zpracování dat a určení hodnoty (KLa)’  je stejné jako u předchozí metody. Hodnota 
saturační koncentrace v odpadní vodě se vypočítá z rovnice (11.6) a hodnota (OC)’  z rovnice 
(11.8). 
 
Potřebná respirační rychlost se zjistí tak, že na osu y se vynášejí hodnoty koncentrace kyslíku 
a na osu x čas. Získá se lineární závislost, jejíž směrnice udává hodnotu r o rozměru 
mg/(l.min). Pro další použití se vyjadřuje r v jednotkách g/(m3.h). 
 
Při použití metody měření v ustáleném stavu se naměřené dvojice hodnot r i a c+ se vynesou do 
grafu a graficky nebo počítačově se určí směrnice (KLa)’  a (OC)’ . 
 
 
STANOVENÍ OXYGENAČNÍ KAPACITY METODOU OFF GAS 
 
Měřením  molárního (objemového) zlomku kyslíku ve vzduchu na vstupu a výstupu ze 
systému (xi ,xo), při nastavené intenzitě aerace I v a při známých koncentracích kyslíku ′cs   
(rozpustnost kyslíku za aktuálních podmínek) a c+ (rovnovážná koncentrace kyslíku za daného 
ustáleného stavu) lze určit hodnotu KLa podle rovnice (11.27). K získání reprezentativních 
hodnot (OC) nebo účinnosti využití kyslíku E se měření zpravidla provádí na několika 
místech. Za předpokladu, že vývin CO2 je zhruba ekvivalentní absorpci kyslíku platí, že 
 

E   = 
Y Y

Y
i

i

− 0   (11.33) 

 
Pro větší počet měření (n) se vypočítává vážený průměr účinnosti využití kyslíku 
 

E   =   
E q

q

n n

n

n

n
0

0

∑

∑
 (11.34) 

 
kde qn je průtok zachycovaného vzduchu přes zakrytou část hladiny v m3/(m2h). 
 
 
11.6 Příklady 
 
PŘÍKLAD 1 STANOVENÍ OXYGENAČNÍ KAPACITY V ČISTÉ VODĚ 
 
Má se stanovit oxygenační kapacita děrované trubky s otvory o průměru 0,14 m a její 
závislost na intenzitě aerace. Výška vodního sloupce je 2,5 m, teplota je 20 °C. 
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Postup zpracování bude uveden pouze pro jednu intenzitu aerace, např. IA = 19,13 m3/(m2h). 
Naměřené hodnoty jsou shrnuty v tab.11.2. 
 
 
Tab.11.2 Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení oxygenační kapacity v laboratorní 
koloně v čisté vodě 
 

t c cs  -  c (cs - c0) / (cs - c) log [(cs - c0) / (cs - c)] 
min g/m3 g/m3   
0  2,00 8,25 1,000 0 

0,5 3,20 7,05 1,170 0,068 
1,0 4,15 6,10 1,352 0,131 
2,0 5,75 4,50 1,833 0,263 
3,0 6,90 3,35 2,463 0,391 
4,0 7,70 2,55 3,235 0,510 
5,0 8,30 1,95 4,230 0,626 
6,0 8,75 1,50 5,500 0,740 
7,0 9,15 1,10 7,500 0,875 
8,0 9,40 0,85 9,706 0,987 
9,0 9,62 0,63 13,095 1,117 
10,0 9,80 0,45 18,333 1,263 
11,0 9,90 0,35 23,571 1,372 
12,0 9,98 0,27 30,556 1,485 
13,0 10,05 0,20 41,250 1,615 
14,0 10,10 0,15 55,000 1,740 
15,0 10,14 0,11 75,000 1,875 
16,0 10,16 0,09 91,667 1,962 
18,0 10,18 0,07 117,857 2,071 
20,0 10,20 0,05 165,000 2,217 
25,0 10,25 0,00   

V=38 l,  h=2,5 m,  T=20 °C,  Iv=7,65 m3/(m3h),  naměřená  cs=10,25 g/m3 
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Obr.11.2 Závislost koncentrace kyslíku na čase pro hodnoty z tab.11.2 (cs = 10,25 g/m3) 
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Obr.11.3 Linearizace závislosti z obrázku 11.2 
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Obr.11.2 ukazuje růst koncentrace kyslíku v průběhu měření. Na obrázku 11.3 je vynesena 
závislost y = log [(cs - c0) / (cs - c)] proti x = t. Směrnice přímky je p = 0,124 a hodnota KLa je 
podle rovnice (11.32) 
 

KLa = 2,3 . 0,124 = 0,285 1/min = 17,11 1/h 
 
Oxygenační kapacita je pak podle rovnice (11.7) 
 

(OC)  = 17,11 . 10,25 = 175,4 g/(m3.h) 
 
Množství vyžitého kyslíku je podle rovnice (11.14) 
 

E = 
( )OC

IV3
 =Chyba! Objekty nemohou být vytvořeny úpravami kódů polí.

175 4

37 65

,

. ,
 =  7,64 % 

 
 
Tab. 11.3 Hodnoty KLa, (OC)  a E naměřené při různé intenzitě aerace IV a IA v čisté vodě 
v laboratorní koloně při h = 2,5 m 
 

IV 

m3/(m3 h) 
IA 

m3/(m2 h) 
KLa 
1/h 

(OC) 
g/(m3.h) 

E 
% 

1,93 4,83 5,00 51,3 7,90 
3,92 9,80 8,85 90,7 7,71 
5,90 14,75 13,46 138,0 7,80 
7,65 19,13 17,16 175,9 7,66 
9,62 23,80 24,43 250,4 8,77 

 
Obdobně se postupuje i při ostatních hodnotách intenzity aerace. Výsledky jsou shrnuty v 
tab.11.3 a graficky znázorněny na obr.11.4 Z výsledků je vidět, že u použitého aeračního 
elementu je E nezávislé na IV resp. IA v dosti širokém rozmezí hodnot IV resp. IA. 
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Obr.11.4 Závislost oxygenační kapacity a účinnosti využití kyslíku na objemové intenzitě 
aerace 
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Obr.11.5 Závislost mezi hodnotami rovnovážné koncentrace kyslíku a respirační rychlosti v 
ustálených stavech na konci koridoru provozní aktivační nádrže [15]. 



11-20 

PŘÍKLAD 2.  STANOVENÍ OXYGENAČNÍ KAPACITY V AKTIVA ČNÍ SMĚSI  
  METODOU USTÁLENÉHO STAVU 
 
 V čistírně odpadních vod byly na konci koridoru měřeny hodnoty c+ a r v ustálených 
stavech [15]. Na obr.11.5 je vynesena závislost r na c+. V souladu s rovnicí (11.21) je tato 
závislost rovnicí přímky (koeficient korelace -0,917): 
 

r  =  20,72 - 2,037 c+ 

 
Oxygenační kapacita aeračního zařízení je tedy 20,72 g/(m3.h) a hodnota (KLa)’  je 2,037 1/h. 
Pro r = 0 je podle rovnice (11.21) c+ = ′cs  . Z rovnice pro r dostaneme 
 

′cs = 20,72 / 2,037 = 10,17 g/m3 
 
Pro teplotu 15 °C je tabelovaná rozpustnost kyslíku v čisté vodě cs = 10,18 g/m3. 
Předpokládejme, že atmosferický tlak během měření byl 0,1 MPa (v původní práci není 
uveden). Pro polovinu výšky vodního sloupce 1,5 m dostaneme korigovanou hodnotu 
rozpustnosti kyslíku (cs)k v čisté vodě podle rovnice (11.11): 
 

(cs)k  =  10,18 
0 1 0 015

0 1

, ,

,

+
  11,7 g/m3 

 
Hodnota koefificientu ββββ z rovnice (11.10) pak bude : β = 10,17 / 11,7 = 0,869 . Tato hodnota 
je příliš malá, přestože měření bylo prováděno na konci koridoru, tj. ve vyčištěné vodě. Je to 
zřejmě způsobeno tím, že k hodnotám r nebyl připočítáván obsah rozpuštěného kyslíku v 
odtoku z aktivační nádrže [viz rovnici (11.23)]. 
 
 
Tab. 11.4 Hodnoty c+ a r naměřené na konci koridoru provozní aktivační nádrže [15] 
 

c+ 

g/m3 
r 

g/(m3.h) 
r + c+/3 
g/(m3.h) 

0,92 20,7 21,0 
1,30 19,5 19,9 
1,80 15,0 15,6 
2,15 14,9 15,6 
2,20 16,0 16,7 
2,88 14,4 15,4 
2,88 13,9 14,9 
3,27 15,0 16,1 
3,65 13,4 14,6 
4,30 11,9 13,3 
4,70 10,7 12,3 
5,19 11,4 13,1 

   T=14 až 15 °C,  h=3,0 m,  V=591 m3 

 
V původní práci [15] bohužel nejsou uvedeny pro naměřené dvojice c+ a r odpovídající 
průtoky q0 a qr resp. doby zdržení směsi. Předpokládejme, že průměrná doba zdržení směsi 
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byla během měření 3 h. Potom hodnoty r+(q0+qr)c
+ získáme tak, že k jednotlivým hodnotám 

r i připočteme hodnoty c+/3. Výsledky jsou uvedeny v tab.11-4. Na obr.11-5 jsou vyneseny 
také hodnoty (r + c+/3) proti c+. Závislost lze popsat rovnicí (koeficient korelace -0,888) 
 

r  =  20,72 - 1,70 c+ 
 
Oxygenační kapacita je 20,71 g/(m3.h), tedy stejná jako v předchozím případě. 
Saturační koncentrace je 

′cs  =   
20 72

1 7

,

,
 =  12,19 g/m3 

 
Tato hodnota je větší než hodnota vypočtená pro čistou vodu a dané podmínky (11,7 g/m3). Je 
to zřejmě způsobeno tím, že pro soubor dvojic r i a ci byla předpokládána stejná průměrná 
hodnota doby zdržení směsi. Ve skutečnosti jsou v čistírnách hodnoty c+ a r závislé na 
přítoku odpadní vody, a tedy i na době zdržení směsi. Čím je tato doba kratší, tím jsou 
hodnoty c+ menší a hodnoty r větší, a naopak. K získání skutečně reprezentativních hodnot 
(OC)’ , (KLa)’ , a  je třeba znát odpovídající průtoky směsi resp. doby zdržení směsi v aktivační 
nádrži. 
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12. ZAHUŠŤOVÁNÍ A ODVOD ŇOVÁNÍ KAL Ů 
 

Doc. ing. Ferdinand Tuček, CSc., prof. ing. Michal Dohányos, CSc. 
 
 

12.1 Úvod 
 
Pro další zpracování nebo likvidaci kalu je důležité minimalizovat jeho objem, čili odstranit z 
něho co nejvíce kapalné fáze. Zahuštění kalu se dosahuje různým způsobem - používají se 
gravitační zahušťovací nádrže, různá filtrační zařízení a zahušťovací odstředivky. 
Odvodňování kalu se provádí na kalových polích, sítopásových lisech, odvodňovacích 
odstředivkách a pod. Pro navrhování příslušných zařízení je obvykle třeba provést na těchto 
zařízeních nebo na menších modelech pokusy s příslušnou suspenzí, protože její zahušťovací 
vlastnosti závisí na povaze kalu a mohou být i u kalů stejného typu značně rozdílné (např. u 
aktivovaných kalů z různých čistíren).  
 
Nejrozšířenějším zařízením na zahušťování kalů jsou gravitační zahušťovací nádrže. V praxi 
se proto nejčastěji setkáváme s úkolem navrhnout usazovací nádrž na určitý stupeň zahuštění. 
K tomu je třeba znát zahušťovací křivku dané suspenze při různých koncentracích 
suspendovaných látek, z níž pak sestrojujeme křivku hustoty hmotnostního toku částic 
potřebnou pro určení nutné plochy nádrže. Taková měření lze provádět i v laboratoři jako 
statický pokus s použitím skleněných válců. Ostatní způsoby zahušťování kalů jsou závislé na 
typu zařízení, např. odstředivek nebo flotačního zařízení a není proto možné uvést obecný 
návod na provedení a vyhodnocení pokusu. 
 
Zahušťovací i odvodňovací vlastnosti kalu lze zlepšit přídavkem vhodných polymerních 
flokulantů. Pokusy na poloprovozním zařízení jsou nákladné a náročné na čas, zvláště má-li se 
určit optimální dávka polymerního flokulantu. Po této stránce je výhodná metoda CST 
(Capillary Suction Time), založená na principu měření rychlosti kapilárního sání kapalné fáze 
ze vzorku kalu do filtračního papíru. Výsledky měření se vyjadřují jako „čas kapilárního 
sání“. Výhodou je, že jedno měření trvá řádově jen minuty, přičemž potřebné množství vzorku 
je velmi malé (5-10 ml). Metoda CST v případě aplikace polymerních flokulantů umožní 
podstatně omezit rozsah měření přímo na zařízeních. Pro navrhování vlastního zařízení je 
ovšem rozhodující pokus na poloprovozním nebo modelovém zařízení. 
 
 
12.2 Určování zahušťovacích vlastností kalu statickými pokusy 
 
12.2.1 Teorie a základní pojmy 
 
Když množství suspendovaných látek v suspenzi vzrůstá, začne se při určité koncentraci 
vytvářet při usazování mezi kapalnou fází a vrstvou kalu rozhraní. Toto rozhraní se pohybuje 
ve směru gravitačního zrychlení, objem kalového sloupce se zmenšuje a dochází k 
zahušťování kalu. Při jaké koncentraci tento jev nastává, závisí na charakteru suspenze. V 
některých případech (u aktivovaného kalu) to bývá již při hodnotách 1 kg/m3 i menších, 
naopak u některých zrnitých kalů až při hodnotách 100 i více kg/m3. Informace o poměrech ve 
vrstvě kalu podává tzv. zahušťovací křivka. Měří se obvykle ve skleněných válcích, které 
umožňují sledovat pohyb rozhraní mezi kapalnou fází a vrstvou kalu. Zahušťovací křivka se 
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získá vynesením polohy rozhraní v závislosti na čase. Její typický průběh je znázorněn na obr. 
12.1. 

 
 
Obr.12.1. Tvar zahušťovací křivky 
 
 
Na zahušťovací křivce můžeme pozorovat několik oblastí. V čase t0  je výška kalového 
rozhraní H0. Pohyb rozhraní může být zpočátku nepatrný (obr.12.1, oblast 1). V suspenzi 
dochází k flokulaci a k tvorbě kanálků, kterými je v další fázi vytlačována kapalina z nižších 
vrstev. Po určitém čase tA (od bodu A) se začne rozhraní pohybovat konstantní rychlostí 
(obr.12.1, oblast 2). Rychlost u v této lineární fázi zahušťování  je 
 

u
H H

t t
A B

B A

=
−
−

                    (12.1) 

 
kde HA a HB  jsou výšky kalového rozhraní v časech tA a tB. 
 
V této oblasti je pohyb částic v horních vrstvách suspenze omezen blízkostí okolních částic, 
proto tam nedochází k větším změnám v jejich vzájemné poloze, nevytváří se koncentrační 
gradient a nenastává tedy ani zahušťování. U dna, kde se částice ukládají, dochází k jejich 
vzájemnému styku. Během procesu pak postupně vzrůstá vrstva částic, které se vzájemně 
dotýkají a uvnitř sloupce kalu se tak vytváří ještě jedno, neviditelné rozhraní - rozhraní mezi 
částicemi, které se již dotýkají a ostatní suspenzí. Toto rozhraní se postupně pohybuje směrem 
vzhůru, až v bodě B (v čase tB.) se setká s viditelným rozhraním, které pozorujeme mezi 
vrstvou kalu a kapalnou fází. Od času tB jsou již všechny částice ve vzájemném styku, pohyb 
rozhraní se začne zpomalovat a vrstva kalu podléhá zahušťování v celé výšce kalového 
sloupce. Na další zahušťování kalu v určité vrstvě má vliv hmotnost nadloží nad udanou 
vrstvou. V dalším průběhu zahušťování se někdy rozlišuje oblast deformační a oblast 
kompresní [2,6]. Zahušťovací křivka se asymptoticky blíží hodnotě H∞ , která odpovídá výšce 
vrstvy kalu s maximální ulehlostí částic. 
 
V některých případech  může některá oblast na zahušťovací křivce chybět. Na příklad u 
zrnitých kalů chybí oblast 1, tj. rozhraní mezi kapalnou fází a vrstvou kalu se již od počátku 
pohybuje konstantní rychlostí. Po dosažení bodu B se tato rychlost prudce sníží, avšak stále se 
rozhraní alespoň zdánlivě pohybuje konstantní rychlostí, neboť zakřivení je jen velmi málo 



12-3 

patrné (viz obr. 12.2.a). V jiných případech, je-li počáteční koncentrace kalu dostatečně velká, 
může vymizet oblast 1 i 2 a pohyb rozhraní v závislosti na čase se již od počátku procesu děje 
po křivce (viz obr. 12.2.b ). 
 
Pro výpočet nádrží se zřetelem k určitému stupni zahuštění je důležitá maximální rychlost 
pohybu rozhraní mezi kapalnou fází a vrstvou kalu, tzv. zahušťovací rychlost ( též rychlost 
volné sedimentace ) u. Pokud se na zahušťovací křivce objeví lineární fáze zahušťování, je 
tato rychlost dána rovnicí (12.1). Obecně závisí její hodnota na hmotnostní koncentraci 
suspendovaných látek cm a na výšce počáteční vrstvy kalu Ho. S rostoucí hodnotou cm se 
lineární fáze usazování zkracuje, až při dosažení určité hodnoty ( odpovídající stavu, kdy se 
částice dotýkají ) zcela vymizí. V tomto případě se rychlost zahušťování vyjadřuje jako 
absolutní hodnota směrnice tečny k zahušťovací křivce v bodě t = 0 (viz obr.12.2.b). 
 

 
Obr.12.2. Zahušťovací křivka  
(a - zrnité kaly, b - vločkové kaly s velkou počáteční koncentrací sušiny) 
 
 
Pro výpočet nádrží se zřetelem k danému stupni zahuštění je nutno znát hodnoty 
zahušťovacích rychlostí ui pro různé počáteční koncentrace suspendovaných látek cm,i. Při 
výpočtu nádrží se pak vychází buď z těchto hodnot [3], nebo z tzv. křivky hustoty hmotnostního 
toku částic, která se získá vynesením hodnot qi= cm,i.ui proti hodnotám koncentrací cm,i 10]. 
Veličina qi pak udává hmotnost suspendovaných látek, jež procházejí jednotkovou plochou 
kolmou na směr jejich pohybu za jednotku času (hmotnostní povrchové zatížení). Typický 
průběh křivky hustoty hmotnostního toku částic znázorňuje obr.12.3. 

 

 
Obr.12.3. Obvyklý průběh křivky hustoty hmotnostního toku částic. 
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Pro závislost zahušťovacích rychlostí na koncentraci suspendovaných látek byla navržena řada 
vzorců ( přehled viz např. [1] ). Pro aktivované kaly, které vznikají při biologickém čištění 
odpadních vod, byl popsán způsob zpracování naměřených hodnot pomocí počítače [8]. 
 
 
12.2.2 Měření zahušťovací rychlosti kalu 
 
Zahušťovací rychlost pro suspenze daného složení se zjišťuje nejčastěji v průhledných 
válcích, které umožňují sledovat pohyb rozhraní mezi kapalnou fází a vrstvou kalu v 
závislosti na čase. Protože rychlost zahušťování obecně závisí na výšce kalového sloupce na 
počátku měření, používají se válce, jejichž výška odpovídá výšce zahušťovacího prostoru 
provozních nádrží. Pro aktivované kaly, jak bylo zjištěno, vyhovují válce o výšce 1 m [4,5]. 
 
Značný vliv na průběh zahušťování má průměr použitých válců. Touto otázkou se zabýval 
Vesilind [9]. Podle jeho výsledků jsou nutné válce značně velkého průměru. Dick [5] používá 
pro aktivované kaly válce o průměru 9 cm a vliv stěn kompenzuje pomalým mícháním co 
nejblíže u stěny (frekvence otáčení 1 1/min) [4,5]. 
 
Pro kaly, s kterými se v technologii vody nejčastěji setkáváme, stačí měřit ve válcích 1 m 
vysokých, o průměru 8 až 9 cm, a promíchávat obsah válce kolem stěn (obvodová rychlost asi 
0,4 cm/s). 
 
Pracovní postup a vyhodnocování výsledků 
 
Rychlost zahušťování se měří ve skleněném válci o průměru 8 cm. Schema je na obr.12.4. Do 
válce zasahuje míchadlo o průměru 3 mm. Vzdálenost ramen od stěn je 1 cm. Frekvenci 
otáčení míchadla lze regulovat až na 1 1/min. Přes kohout K v se přivádí ke dnu válce tlakový 
vzduch, který při měření rychlosti zahušťování aktivovaného kalu promíchává obsah válce a 
provzdušňuje kal před měřením. Válec je 120 cm vysoký. Podle toho, s jakou počáteční 
koncentrací suspendovaných látek se bude měření provádět, se suspenze buď zahustí 
sedimentací nebo se zředí kapalnou fází, která se získá filtrací zkoumané suspenze. Tímto 
způsobem se připraví 5,5 l suspenze. Odebere se vzorek pro stanovení suspendovaných látek a 
zbytkem suspenze se naplní válec až ke značce 100 cm.  
 
Obsah válce se míchadlem promíchá, frekvence otáčení míchadla se přepnutím změní na 
1 1/min a od tohoto okamžiku (t=0) se na měřítku odečítá v určitých časových intervalech 
poloha vzniklého rozhraní mezi kapalinou a vrstvou kalu. Při měření zahušťovacích rychlostí 
u aktivovaného kalu se místo míchadla s velkou frekvencí otáčení použije k promíchávání 
obsahu válce vzduch, který se do válce přivádí otáčením kohoutu K v. Po době provzdušňování 
15 minut se kohoutem K v přívod vzduchu přeruší a po zapnutí míchadla (frekvence otáčení 1 
1/min) se přistoupí k měření. Když je měření ukončeno, suspenze se vypustí kohoutem K0 a 
obsah válce se propláchne vodou. Získané hodnoty ti , Hi se vynesou do grafu a ze 
zahušťovací křivky H = H(t) se určí zahušťovací rychlost. 
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Obr.12.4. Válec na měření zahušťovací křivky (M - míchadlo, Ko,Kv - odtokový a vzduchový 
kohout) 
 
 
Příklad 
 
Má se změřit rychlost zahušťování aktivovaného kalu pro koncentraci sušiny přibližně kolem 
1,5 kg/m3. Aktivační směs odebraná z nádrže měla sušinu o koncentraci 3,45 kg/m3. Na 
přípravu 5,5 l suspenze požadované koncentrace je zapotřebí 8,25 g kalové sušiny. Toto 
množství je obsaženo v 2,4 l původní suspenze. K objemu 2,4 l původní aktivační směsi bylo 
přidáno 3,1 l kapalné fáze ( filtrátu aktivační směsi) a po promíchání byl odebrán vzorek, ve 
kterém byl stanoven obsah sušiny aktivovaného kalu cm = 1,44 kg/m3. Suspenze byla nalita do 
válce a po 15ti minutovém provzdušňování se začalo měřit. Hodnoty polohy rozhraní Hi, které 
byly v jednotlivých časech ti při statickém pokusu naměřeny, uvádí tab.12.1. 
  
Tabulka 12.1. Poloha rozhraní H mezi vrstvou kalu a kapalnou fází v čase t pro aktivovaný 
kal 
 

t H t H t H 
min cm min cm min cm 
0 100 10 63,9 20 37,2 
2 99,2 12 58,2 25 32,3 
4 92,3 14 46,0 30 28,3 
6 85,5 16 42,7 40 25,2 
8 73,6 18 40,5 50 23,4 
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Hodnoty ti , Hi z tab. 12.1. jsou vyneseny na obr.12.5. Na lineární části zahušťovací křivky 
byly zvoleny pro výpočet zahušťovací rychlosti tyto body : A ( 3; 97,5 ), B ( 13; 51,7 ). Podle 
rovnice (12.1) je zahušťovací rychlost pro počáteční koncentrace sušiny aktivovaného kalu cm 
= 1,44 kg/m3: 
 

u =
−
−

= =
97 5 517

13 3
4 58 2 48

, ,
, ,cm / min m / h  

 
Tabulka 12.2. Rychlosti zahušťování pro různé počáteční koncentrace aktivovaného kalu 
 

cm u cm u 
kg/m3 m/h kg/m3 m/h 

0,82 2,951 3,97 0,613 
1,25 2,600 5,37 0,294 
1,44 2,748 7,10 0,080 
2,66 1,892 7,83 0,038 
3,13 1,037   

 

 
Obr.12.5. Zahušťovací křivka pro suspenzi z uvedeného příkladu.  
 
 
12.2.3 Sestrojení křivky hustoty hmotnostního toku částic 
 
Jsou-li známy hodnoty zahušťovacích rychlostí ui pro určité počáteční koncentrace 
suspendovaných látek cm,i získá se křivka hustoty hmotnostního toku částic vynesením 
součinů qi = uicm,i proti hodnotám cm,.  
 
Pracovní postup a vyhodnocování výsledků 
Pro sestrojení křivky hustoty hmotnostního toku částic se stanoví zahušťovací rychlost ui pro 
řadu počátečních koncentrací suspendovaných látek cm,i z koncentrační oblasti, ve které se má 
křivka sestrojit. Určení zahušťovacích rychlostí bylo podrobně popsáno ve 12.2.2. Hodnoty 
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cm,i a qi se vynesou do souřadnicového systému, vynesenými body se proloží křivka 
vyjadřující závislost  q = q (cm) - křivka hustoty hmotnostního toku částic. 
 
Příklad 
S aktivovaným kalem byla provedena řada statických pokusů. Hodnoty zahušťovacích 
rychlostí ui zjištěné ze zahušťovacích křivek pro jednotlivé počáteční koncentrace sušiny 
aktivovaného kalu cm,i jsou uvedeny v tab.12.2. Pro zkoumaný aktivovaný kal se má sestrojit 
křivka hustoty hmotnostního toku částic. 
 
 
Tabulka 12.3. Hodnoty toku částic q pro různé rychlosti u a počáteční koncentrace cm sušiny 
aktivovaného kalu. 
 

cm u q 
kg/m3 m/h kg/(m2.h) 

0,82 2,951 2,420 
1,25 2,600 3,250 
1,44 2,748 3,957 
2,66 1,892 3,898 
3,13 1,037 3,246 
3,97 0,613 2,434 
5,37 0,294 1,579 
7,10 0,080 0,568 
7,83 0,038 0,298 

 
V tabulce 12.3 jsou vedle hodnot cm,i, ui uvedeny vypočtené součiny qi= cm,i. ui . Hledaná 
křivka hustoty hmotnostního toku částic je na obrázku 12.6. 

 

 
 

Obr.12.6. Křivka hustoty hmotnostního toku částic pro suspenzi z uvedeného příkladu. 
12.3 Stanovení času kapilárního sání (CST) dané suspenze 
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12.3.1 Teorie a základní pojmy 
 
Princip stanovení CST spočívá v nahrazení tlakového spádu, potřebného k filtraci přepážkou, 
sací silou vhodného filtračního papíru, kterým je filtrát sorbován. Rychlost sorpce závisí 
hlavně na vlastnostech filtračního papíru (jeho sací síle) a na filtrovatelnosti kalu. 
 
Vlastní technické uspořádání měření je poměrně jednoduché. Vzorek kalu se pipetuje do 
nádobky tvaru dutého válce, jehož dno tvoří filtrační papír. Vlivem kapilárního sání je filtrát 
ze vzorku odsáván, na papíru uvnitř nádobky se tvoří koláč a vně nádobky postupuje kruhové 
filtrační čelo. Měří se čas, za který postoupí čelo kapaliny na filtračním papíru o určitou 
vzdálenost l (obr.12.7). Při odvozování matematických  vztahů pro proudění kapaliny 
filtračním papírem se vychází z těchto předpokladů : 
 
1. Makroskopicky pozorovatelný postup čela kapaliny papírem lze nahradit postupem 
menisku v kapiláře takových efektivních vlastností, aby kapalina postupovala stejně rychle 
jako na papíru. 
2. Rychlost postupu kapaliny je zanedbatelná proti rychlosti všech dějů probíhajících mezi 
stěnou kapiláry a kapalinou. 
3. Nepřihlíží se ke kinetické energii proudící kapaliny. 
4. Hustota vzduchu je zanedbatelná proti hustotě kapaliny. 
Je-li proudění kapaliny kapilárou laminární, lze za uvedených předpokladů psát 
Poiseuilleovu  rovnici ve tvaru  
 
d

d

h

t

F

h
=

8πη                     (12.2) 

 
kde t je čas, η- viskozita kapaliny, F - síla působící pohyb kapaliny v kapiláře, h - délka 
sloupce kapaliny. 
 

 
 
Obr.12.7. Měřící cela pro stanovení CST 
(1A, 1B, 2 - měřící kontakty, l - radiální vzdálenost mezi kontakty 1 a 2, N - nádobka, FP - 
filtrační papír, K - kalový koláč) 
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Při vodorovném uspořádání působí pouze kapilární síla F = Fk : 
 
F rk = 2π γ ϑcos                    (12.3) 
 
kde r je efektivní poloměr kapiláry, γ - povrchové napětí kapaliny, ϑ- efektivní styčný úhel 
mezi stěnou a kapalinou. 
Spojením rovnic (12.2) a (12.3) dostaneme 
 
d Ah

dt h
=                   (12.4) 

 
kde 
 

A
r

=
γ ϑ

η
cos

4
 

 
A je pro daný filtrační papír a dané rozpouštědlo konstantní. Integrací rovnice (12.4) 
dostáváme 
 
h2 = 2At                    (12.5) 
 
Po dosazení za A do rovnice (12.5) můžeme se zřetelem ke vztahu (12.3) vyjádřit kapilární 
sílu vztahem  
 

F
h

tk =
2 4. πη

   

 
Pro dané uspořádání je h a η konstantní. Je tedy  
 

F
k

tk =    

 
To znamená, že čas (t = CST ) potřebný k tomu, aby čelo kapaliny postoupilo na filtračním 
papíru o vzdálenost l, je nepřímo úměrný síle kapilárního sání filtračního papíru. Ta je pro 
daný filtrační papír konstantní a proto je CST úměrný odporu, kterým je kapalina zadržována 
filtračním koláčem. Pro případ čistého rozpouštědla je pro dané uspořádání CST konstantní. 
Lze dokázat, že CST je úměrný filtračnímu odporu α : 
CST = k1.α 
 
Vztah mezi specifickým filtračním odporem α a CST lze vyjádřit empirickou rovnicí  
log CSTs = B logα - C 
kde 
 

CST
CST

cs
m

=                     (12.6) 
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Hodnoty konstant B a C závisejí na druhu kalu a na druhu použitého filračního papíru. cm je 
hmotnostní koncentrace sušiny kalu v suspenzi. Závislost CST na α  pro aktivovaný kal z 
čistírny odpadních vod podniku Solo Sušice je znázorněna na obr.12.8. Závislost CST na 
hmotnostní koncentraci cm sušiny kalu je lineární (obr.12.9)[7]. 
 

 

 
Obr.12.8. Závislost CSTs na specifickém filtračním odporu αααα pro aktivovaný kal z ČOV Solo 
Sušice 

 

 
Obr.12.9. Závislost CST na koncentraci cm aktivovaného kalu z laboratorních modelů. 
 
 
12.3.2 Měření CST a vyhodnocování výsledků 
 
Velikost naměřené hodnoty CST je kromě specifickým filtračním odporem ovlivňována ještě 
řadou dalších faktorů (druhem použitého filtračního papíru, teplotou, množstvím vzorku 
apod.); jejich vliv je třeba eliminovat standardizací podmínek měření. 
Přístrojová technika 
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CST se může měřit na příklad na komerčním přístroji firmy Triton Electronics. Obdobný 
přístroj byl sestrojen na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha ve spolupráci s 
VÚV TGM Praha. Přístroj se skládá ze tří základních dílů - měřící cely, spínacího zařízení a 
elektronických stopek.  
 
Měřící cela je zhotovena z tlustostěného polymethylmethakrylátu. Má dva díly, mezi něž se 
vkládá filtrační papír (obr.12.7). V horním dílu je kruhová zásobní nádobka na vzorek kalu a 
stabilně upevněné měřící kontakty. Spodní díl slouží jako základna a nosič filtračního papíru. 
Z měřící cely jsou vyvedeny kontakty. 
 
Spínací zařízení tvoří dva stabilní klopné obvody, jeden obvod je zapojen jako spínací, druhý 
jako rozpínací v obvodu elektrických stopek. 
 
Pracovní postup 
 
Do zásobní nádobky se pipetuje 2 až 5 ml vzorku zkoumané suspenze. Vlivem kapilárního 
sání je filtrát ze vzorku odsáván, což se projeví postupujícím kruhovým filtračním čelem. Ve 
vzdálenosti nutné k dosažení rovnovážné rychlosti postupu se čelo kapaliny dotkne spínacích 
kontaktů 1A a 1B a vodivě je spojí. Tato změna elektrického stavu se přenese do 
elektronického zařízení, které zapne stopky. Čelo kapaliny postupuje dále po filtračním 
papíru, a jakmile dosáhne třetího kontaktu 2 (který je umístěn v radiální vzdálenosti od 
kontaktů 1A a 1B, l = 10 mm ) a vodivě jej spojí s kontakty 1, stopky se zastaví. Vynulováním 
přístroje a výměnou filtračního papíru je přístroj připraven k dalšímu měření. Takto změřený 
čas se udává jako čas kapilárního sání čili CST pro danou suspenzi. K vyjádření specifické 
hodnoty CSTs je nutno paralelně s CST stanovit hmotnostní koncentraci cm (kg/m3) sušiny ve 
zkoumané suspenzi. CSTs (s.m3/kg) je hodnota CST vztažená na jednotku koncentrace sušiny 
[viz vztah (12.6)]. 
 
Faktory ovlivňující stanovení 
 
Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících stanovení CST je kvalita použitého filtračního 
papíru. Aby se dosáhlo dobré reprodukovatelnosti měření, musí mít použitý papír dostatečnou 
sací sílu a musí být homogenní. To znamená, že jeho struktura a tloušťka musí být 
rovnoměrná, aby filtrační čelo bylo ostré a kruhového tvaru. Tyto požadavky nejlépe splňuje 
chromatografický papír Whatman 17 (s ním také pracuje přístroj firmy Troton Electronics). 
 
Dalším faktorem je množství a druh pipetovaného vzorku. Pro suspenze, které se snadno 
odvodňují, se všeobecně používá zásobní nádobka o průměru 10 mm a množství vzorku 2 až 
5 ml. Pro špatně  odvodnitelné suspenze se volí nádobka o průměru 16 mm a objem vzorku 5 
až 10 ml. Dostatečné množství  vzorku je důležité se zřetelem k celkovému objemu pórů 
filtračního papíru. Přitom tlak způsobený výškou sloupce suspenze v zásobní nádobce je 
zanedbatelný proti tlaku kapilárního sání. 
 
Pro vyloučení možných chyb stanovení, zejména chyb způsobených horší kvalitou použitého 
filtračního papíru, se doporučuje provádět paralelně 2 až 3 měření se stejným vzorkem. 



12-12 

Vyhodnocování výsledků 
 
Jelikož jde o usanční metodu, musí se dodržovat již uvedené podmínky stanovení. Výsledky 
měření se vyjadřují jako čas kapilárního sání (CST) v sekundách (s). To je vhodné pro 
srovnání suspenzí se stejnou koncentrací sušiny. Při sledování suspenzí o různé koncentraci 
sušiny je výhodnější vyjadřovat specifickou hodnotu CSTs, což je hodnota CST vztažená na 
hmotnostní jednotku koncentrace sušiny a vyjadřuje se v s.m3/kg. 
 
Příklad 
 
Mají se zlepšit zahušťovací vlastnosti kalu, který vzniká jako odpad v čistírně, přídavkem 
polymerního flokulantu a má se stanovit optimální dávka daného flokulantu. 
Byl stanoven obsah sušiny v kalu 10.4 kg/m3. Kal byl rozdělen po objemech 200 ml do šesti 
kádinek opatřených míchadly (obdoba koagulačního pokusu). K jednotlivým vzorkům kalu 
byla přidána odstupňovaná dávka polymerního flokulantu a po 10 min. promíchávání byl 
změřen CST. Výsledky jsou uvedeny v tab. 12.4. 
 

Tabulka 12.4. Hodnoty CST pro kal s různou dávkou D polymerního flokulantu 
 

Číslo vzorku D CST 
 mg/kg s 
1 0 91 
2 2 89 
3 4 72 
4 6 28 
5 8 26 
6 10 26 

 
Ve všech případech se pracuje se stejnou sušinou kalu, takže CST se nemusí vyjadřovat jako 
specifická hodnota vztažená na jednotku koncentrace sušiny kalu. Z naměřených hodnot je 
sestrojen graf závislosti CST = f (D)  na obrázku 12.10. Z grafu je patrné, že dávka nad 6 
mg/kg již nezpůsobuje výrazné zlepšení odvodňování kalu. Optimální dávka je tedy 6 mg/kg. 

 
Obr.12.10. Závislost CST na dávce koagulantu  
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