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Anotace 

 Cílem bakalářské práce je stavba modelu pro čištění odpadních vod a zjištění  

jeho funkčnosti při čištění splaškové odpadní vody. Technologie, která byla pro model 

vybraná, se nazývá intermitující aktivace. Důvodem pouţití této technologie byla 

jednoduchost konstrukce (pouze aktivační nádrţ, dosazovací nádrţ a čerpadlo) a snadná 

obsluha. Pro potřeby pokusů čištění byla uměle vytvořena splašková voda, na které byly 

provedeny jakostní zkoušky. Na závěr byl proveden chemický rozbor vyčištěné vody  

a její srovnání se splaškovou vodou před vyčištěním. Z hlediska porovnání jakostních 

ukazatelů byly dokázány čistící vlastnosti modelu. 

Klíčová slova 

Odpadní voda, model pro čištění odpadních vod, aktivační proces, intermitující aktivace, 

aktivovaný kal 

Summary 

 The aim of the bachelor thesis is to construct a model for wastewater treatment and 

to find out its functionality in wastewater treatment. The intermittent activation  

is the technology which was chosen. The main reason for using this technology was 

its simple construction (only an aeration tank, a settling tank and a pump) and easy 

manipulation. There was prepared man-made wastewater on which quality tests  

were made. At the end of this work, a chemical analysis of treated water was performed 

and then compared to wastewater before treatment. A successful wastewater treatment was 

proved from the perspective of comparison of quality indicators between wastewater 

and treated water. 

Key words 

Wastewater, Model for Wastewater Treatment, Activation Process, Intermittent Activation, 

Activated Sludge 
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1 Úvod  

 Na zemi se vyskytuje voda ve sloţení podzemní, povrchová, atmosférická a voda 

vázaná v ledu. Z tohoto mnoţství je jen 2,77 % vody sladké a z toho pouze 0,34 % je 

dostupné pro člověka. Z důvodů změny klimatu se stále více lidí musí vypořádávat  

s nedostatkem vody. Předpokládá se, ţe v roce 2030 bude 47 % světové populace ţít  

v oblastech s obtíţným přístupem k vodě. Nedostatek vody v zemích můţe způsobit řadu 

problémů, například při výrobě potravin nebo energie či dokonce vyvolat sociální 

nepokoje. V rozvinutějších státech nedostatek vody představuje zvládnutelný problém,  

pro chudší země se jedná o silný destabilizující faktor.  

 Průmyslovou a zemědělskou činností člověka se odebíraná voda mění z přírodní  

na odpadní. Zacházení s odpadní vodou často vypovídá o kulturním, technickém  

a ekonomickém stupni rozvoje dané společnosti.  

 Prvním pokrokem v oblasti úpravy a nakládání s odpadními vodami bylo 

uvědomění si faktu, ţe znečištěná voda můţe přenášet epidemie, coţ vedlo k odvádění 

odpadních vod do vod povrchových. Druhým významným krokem v oblasti nakládání  

s odpadními vodami bylo hledání, jak odpadní vody čistit a následně je vracet zpět  

do přírody. Za zlom ve vývoji čistírenských technologií lze povaţovat objevení principu 

biologického čištění odpadní vody Lockettem a Ardernem a také stanovení emisních 

standardů pro vypouštění odpadních vod do povrchových v roce 1913. 

 Odpadní vody jsou rozděleny na komunální splaškové, průmyslové, balastní  

a sráţkové, při čemţ kaţdý druh těchto vod obsahuje jiné látkové znečištění a podle jejich 

sloţení byly také vyvinuty metody na odstranění znečišťujících látek v těchto vodách. 

Značná část odpadních vod obsahuje organicky rozpuštěné látky. Do této kategorie patří 

také komunální odpadní vody - splaškové. Podle mnoţství organického znečištění se volí 

technologie čištění této vody. 

 V současné době jsou města nad 25 tisíc obyvatel na území ČR zásobována  

z 96 % vodou z vodovodů, 94 % je odkanalizováno a 84 % produkovaných odpadních vod 

je čištěno (Sojka, 2013).  
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 Ochranu vod, jejich vyuţívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů. Další jeho ustanovení jsou upřesněna či rozvedena 

podzákonnými předpisy, jakými jsou např. nařízení vlády či vyhlášky. 

 Problematika čištění odpadních vod je stále aktuální a jednou z metod jejich řešení 

jsou modelové zkoušky. Řeší se tak biologická rozloţitelnost znečišťujících látek, jejich 

toxicita, nebo inhibující vlastnosti. Další moţností jsou také batch testy reţimu s pomocí 

SBR (SequencingBatchReactor) tj. v laboratorním reaktoru se semikontinuálním průtokem, 

který pracuje obdobně jako čistírny. Tento aktivační proces je však méně obvyklý  

a pouţívá se především u menších čistíren odpadních vod (dále ČOV). Také dynamika 

biochemických procesů se liší od obvyklých kontinuálních aktivací, které se skládají 

s kontinuálně protékané aktivační nádrţe a za ní navazující dosazovací nádrţí, kde se 

aktivovaný kal odděluje od vyčištěné vody a usazený zahuštěný aktivovaný kal se pak 

z dosazovací nádrţe čerpá zpět do aktivace. Tento proces má řadu variant. Vhodnost 

jednotlivých variant, mnoţství vráceného kalu, kvalita vyčištěné vody a řadu jiných otázek 

lze řešit lépe na kontinuálním modelu. Návrh, sestavení a odzkoušení modelu kontinuální 

aktivace jsem si vybral jako téma pro moji bakalářskou práci. Kontinuální aktivační model 

by mohl být v laboratoři VŠB pouţíván pro řešení problematiky spojené s biologickým 

čištěním odpadních vod. 

 Cílem bakalářská práce je stavba modelu pro čištění odpadních vod a zjištění  

jeho funkčnosti při čištění splaškové odpadní vody za pouţití technologie zvané 

intermitující aktivace. 

 Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichţ první kapitola je úvod  

a poslední kapitola závěr. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s rozdělením odpadních vod  

a metodami jejich biologického čištění. Ve třetí kapitole je sestaven návrh laboratorního 

modelu pro čištění odpadních vod a jsou zde popsány jeho části. Čtvrtá a pátá kapitola je 

empirická. V těchto kapitolách je dokumentováno sestavení modelu a jeho testování  

pro čištění odpadních vod.  
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2 Čištění odpadních vod 

 Následující kapitola je věnována rozdělení druhů vod s důrazem na vody odpadní. 

Splašková odpadní voda obsahuje mnoţství organických látek, které vyuţívá aktivovaný 

kal a následujícími biologickými pochody se voda zbavuje organického znečištění. Kromě 

seznámení se s organickými a anorganickými látkami znečišťujícími odpadní vody je zde 

popsána technologie aerobního čištění odpadních vod. Poslední část se zabývá obvyklými 

technologiemi aktivačního procesů a jejich výhodami a nevýhodami.  

2.1 Druhy vod 

 Podle původu či výskytu dělíme vodu  na atmosférickou, povrchovou  

a podpovrchovou. Voda v recipientu můţe podle vizuálního hodnocení být neznečištěné 

nebo znečištěná. Obsah tohoto pojmu definuje Světová zdravotnická organizace 

(WorldHealthOrganization, WHO). Některé vody musí splňovat specifické poţadavky, 

jako například voda chladící, kotelní, závlahová, pro rekreaci, rybářství atd. Vody dělíme 

dle jakosti povrchových vod určující normou ČSN 75 7221 – Klasifikace jakosti 

povrchových vod. Podle této normy, jak lze vidět v tabulce 1, se vody zařazují do pěti tříd.  

Tabulka 1 Třídy jakosti vody podle normy ČSN 75 7221 (ČSN, 1998) 

Třída I. Velmi čistá voda 

Třída II. Čistá voda 

Třída III. Znečištěná voda 

Třída IV. Silně znečištěná voda 

Třída V. Velmi silně znečištěná voda 

Jakost vody klasifikujeme pro jednotlivé ukazatele zvlášť. Vybranými ukazateli 

jakosti vod jsou: BSK5, CHSKCr, amoniakální dusík, dusičnanový dusík či veškerý fosfor 

(Kučerová, Fečko, Lyčková, 2010). Výběr vhodných vodních zdrojů pro zásobování 

obyvatelstva, průmyslu i zemědělství je zaměřen zejména na vody podzemní a povrchové 

vody z horních toků řek a akumulovaných ve vodárenských zařízeních. Tyto zdroje ovšem 

nepokryjí celkovou potřebu vody a proto jsou vyuţívány i vody méně kvalitní jako je třeba 

voda v dolních částech řeky apod. (Strnadová, 1996). 

http://www.who.cz/
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2.2 Odpadní voda 

 Odpadní vody dle předpisu č. 254/2001 Sb. Zákona o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) § 38 jsou definovány jako "vody použité v obytných, průmyslových, 

zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, 

pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto 

staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost 

povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť,  

s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které 

odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek 

odpadu." Sojka (2004) k těmto vodám přiřazujeme i vody sráţkové, pokud mohou ohrozit 

kvalitu povrchových nebo podzemních vod. Odpadní voda můţe téct přímo do hlavních 

vodních toků s minimálním či ţádným ošetřením. Neošetřená odpadní voda potom můţe 

mít velký dopad na ţivotní prostředí a zdraví lidí. Patogeny mohou způsobit řadu různých 

nemocí. Některé chemikálie potom představují riziko i při malé koncentraci a mohou 

představovat hrozbu i po dlouhé době kvůli bioakumulaci ve zvířecí a lidské tkáni (ISP, 

2015). 

2.2.1 Rozdělení odpadních vod 

 Dle Sojky (2004) rozlišujeme: 

a) komunální splaškové odpadní vody, 

b) sráţkové odpadní vody, 

c) průmyslové odpadní vody, 

d) balastní odpadní vody. 

a) Komunální splaškové odpadní vody 

 Obvykle mají šedou nebo šedohnědou barvu a zapáchají. Po vyčerpání 

rozpuštěného kyslíku ztmavnou a zápach zesílí. Mají poměrně stálé sloţení, obsahují 

převáţně organické látky znázorněno v tabulce č. 2. Hlavní podíl znečišťujících látek je 

z moče a tuhých fekálií (zhruba 1/2 - 2/3 organických látek) (Kučerová, Fečko, Lyčková, 

2010). Charakter odpadních vod je určen zastoupením jednotlivých sloţek  

a jejich procentuálním poměrem. Jejich sloţení a vypouštění bez předchozího čištění  

by mohlo způsobit ekologické škody ve volné přírodě, z tohoto důvodu je nutné tyto vody 
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upravovat. Sloţením těchto vod se zaobírá Sojka (2013), který vychází z normy ČSN 75 

6402 a zobrazuje hodnoty znečištění na 1 EO v tabulce č. 3.  

Tabulka 2 Orientační složení splaškových vod (Kučerová, Fečko, Lyčková, 2010) 

 

Tabulka 3 Hodnoty znečištění na 1 EO (Sojka, 2013) 

 

Původ znečišťujících látek ve splaškových vodách: 

 Hlavní podíl znečišťujících látek připadá na moč a fekálie. Předpokládá se,  

ţe aţ 80% organických látek ve splašcích pochází z moče a fekálií. Člověk produkuje  

asi 120g aţ 330g fekálií za 1 den, z čehoţ na sušinu připadá asi 30g aţ 75g (Pitter, 2009). 

Splaškové odpadní vody dále dle Kučerové, Fečka, Lyčkové (2010) obsahují: 

 nerozpuštěné látky: hrubé, plovoucí (papír, hadry, zbytky potravin); hrubé, rychle 

sedimentující (písek); jemné, suspendované (zbytky potravin, kal); jemné, koloidní 

– plovoucí na povrchu (oleje, tuky), 

 rozpuštěné látky, 

 mikroorganismy (bakterie, viry), 

 plyny (CO2, H2S, CH4 atd.). 

b) Sráţkové odpadní vody 

 Tento pojem pouţívá jak vodní zákon, tak zákon o vodovodech a kanalizacích. 

Jedná se o vodu ze sráţek dešťových i sněhových. Kvalita těchto vod je značně proměnlivá 

a závisí na mnoha okolnostech. Nečistoty na povrchu vozovky jsou splachovány s jejich 

pevným podílem, který můţe být silně znečištěn, zvláště po dlouhodobě bezdeštném 

období. Koncentrace organického znečištění v těchto vodách se můţe blíţit vodám 

pH 6,5 - 8,5

sediment po 1 hod. 3 mg/l - 4,5 mg/l

NL (nerozpuštěné látky) 200 mg/l - 700 mg/l

z toho usaditelné 73%

neusaditelné 27%

rozpuštěné látky 600 mg/l - 800 mg/l

BSK5 100 mg/l - 400 mg/l

CHSKCr 250 mg/l - 800 mg/l

Ncelk. 30 mg/l - 70 mg/l

NH4
+ 20 mg/l - 45 mg/l

Pcelk. 5 mg/l - 15 mg/l

BSK5 g/os.den CHSKcr g/os.den NL g/os.den Nc g/os.den Pc g/os.den

60 120 55 11 2,5
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splaškovým, proto je snaha tyto vody zachytit a čistit. V zimních měsících se do kanalizace 

dostává velké mnoţství soli z tajícího sněhu.  To se projevuje zvýšením koncentrace 

chloridů. Odváděním sráţkových vod do kanalizací a poté do čistíren odpadních vod  

s sebou přináší zvýšení ekonomických nároků (Sojka, 2013). 

c) Průmyslové odpadní vody 

 Průmyslové odpadní vody mají na rozdíl od vod splaškových rozmanitý charakter. 

Proto se jejich škodlivosti při vypouštění do recipientu můţe velmi lišit. Z jednotlivých 

výrobních postupů se odvádějí vody různých vlastností a sloţení. Některé odpadní vody  

se mohou čistit společně se splaškovými, jiné vyţadují oddělené čištění nebo alespoň 

předčištění a jiné jsou znečištěny velmi nepatrně a mohou se vypouštět přímo  

do recipientu. V některých závodech za tímto účelem buduje několik stokových soustav, 

umoţňujících vhodnou segregaci odpadních vod (Pitter, 2009). U průmyslových odpadních 

vod je nutné posoudit jejich biologickou čistitelnost. Při posuzování biologické čistitelnosti 

je nutné si všímat: 

1. Poměru CHSK:BSK5 (vysoký poměr znamená buď přítomnost látek inhibujících 

bakteriální činnost, nebo velký podíl biologicky nerozloţitelných látek), 

2. Koncentrace toxických látek (negativní vliv na biologický proces a obsluhu ČOV),  

3. Obsahu hořlavých nebo jinak nebezpečných látek.  

 Čistitelnost průmyslových odpadních vod zvyšujeme naředěním se splaškovými 

odpadními vodami. Mnoţství vypouštění průmyslové odpadní vody do kanalizace určuje 

její správce, který se řídí provozním řádem kanalizace a kvalitou vypouštěné vody. 

Technologická kázeň ve výrobě můţe způsobit rozdíl produkovaného znečištění u stejných 

výrob aţ o 100 % (Sojka, 2013). 

d) Balastní vody 

 Jsou vody, které se dostaly do stokové sítě v důsledku její netěsnosti nebo jiným 

způsobem. Přítomnost balastních vod v stokové síti je neţádoucí (Václavík, 2013). 
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Tabulka 4 Doporučené hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizací (Sojka, 2004) 

 

2.2.2 Organické znečištění 

 Koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách se vyjadřuje jako jejich 

celkové mnoţství v jednotkovém objemu vody (mg/l, kg/m
3
) nebo mnoţství za čas 

(kg/den, g/s). V kanalizačním řádu se také vyskytuje mnoţství organických látek  

dle tabulky 5. Ke zjišťování podílů zastoupení organických látek v odpadní vodě jsou 

pouţívány moderní analytické technologie, např. kapalinová chromatografie. 

Chromatografická technika slouţí k separaci sloţek vzorku za účelem stanovení  

jejich přítomnosti i koncentrace ve vzorku, popř. i k izolaci jednotlivých sloţek směsi 

(Sojka, 2004). 

Ukazatel Jednotky Maximum

pH 6,0-8,5

BSK5 mg/l 1000

CHSKcr mg/l 2000

Solnost celková mg/l 1000

Tuky a oleje rostl. a ţiv. původu mg/l 55

Saponáty celkem mg/l 10

Rtuť (Hg) mg/l 0,005

Měď (Cu) mg/l 0,5

Nikl (Ni) mg/l 1,0

Chrom trojmocný mg/l 0,5

Olovo (Pb) mg/l 0,1

Arsen (As) mg/l 0,2

Zinek (Zn) mg/l 2,0

Selen (Se) mg/l 0,05

Kadmium (Cd)0 mg/l 0,2

Stříbro (Ag) mg/l 0,1

Kyanidové ionty mg/l 0,2

Ropa a ropné látky mg/l 20

Teplota vody °C 40
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Tabulka 5 Zastoupení skupin organických látek v odpadních vodách (Sojka, 2004) 

 

Mnoţství organických látek Sojka (2004) vyjadřuje jako: 

 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK), 

 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) - oxidovatelnost, 

 Ztráta ţíháním, 

 Celkový organický uhlík (TOC). 

 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je definována jako hmotnostní koncentrace 

rozpuštěného kyslíku v roztoku, která byla spotřebována během biochemické oxidace 

organických látek za stanovených podmínek. Slouţí tedy jako nepřímý ukazatel mnoţství 

biologicky rozloţitelných organických látek ve vodě. Nejběţnější standardizovanou 

metodou pouţívanou po celém světě je BSK5, při které se stanoví biochemická spotřeba 

kyslíku zřeďovací metodou v průběhu pěti dnů za aerobních podmínek a při teplotě 20°C. 

Přírodní zdroje organických látek zahrnují rozklad rostlin a opad listů. Avšak růst a rozklad 

rostlin můţe být uměle urychlen, kdy jsou rostliny vystaveny nadměrnému mnoţství ţivin 

a slunečního světla zapříčiněné lidskou činností. Městské odpadní vody obsahují odpad 

vytvořený domácími zvířaty na chodnících a cestách, ţiviny z trávníkového hnojiva, listy, 

posekanou trávu a papír z obytných zón, které zvyšují spotřebu kyslíku. Kyslík 

spotřebovaný v procesu rozkladu ubírá ostatním vodním organismům jejich kyslík, který 

potřebují k ţivotu. Organismy, které jsou snášenlivější vůči nízkému obsahu rozpuštěného 

kyslíku, mohou nahradit druhovou rozmanitost vodních soustav obsahujících bakterie, 

které potřebují kyslík (aerobní) k ţivotu (FDW, 2015). 

 Hodnota CHSK označuje mnoţství kyslíku, který je potřebný pro oxidaci všech 

organických látek ve vodě v mg/l nebo g/m
3
. Stanovení slouţí především k informaci  

o celkové koncentraci organických látek, při čemţ vliv oxidace některých anorganických 

Látka
Podíl organického uhlíku v 

kanalizačním řádu %

Sacharidy 11-18

Bílkoviny 8-10

Volné aminokyseliny 0,5-1,5

Vyšší mastné kyseliny 23-25

Rozpuštěné org. kyseliny 7-11

Tenzidy 4-6

Estrofikované mastné kyseliny (tuky) 9-12

Jiné 25-28
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látek lze vhodně voleným postupem vyloučit. Tato metoda se stala běţnou pro posouzení 

souhrnných parametrů odpadních vod. Pouţívá se pro plánování čistíren odpadních vod  

a také kontrolu účinnosti čištění (Lar, 2015). 

 Poměr CHSK/BSK vyjadřuje poměr biologické rozloţitelnosti organických látek. 

Nízké hodnoty poměru CHSK/BSK menší nebo rovny dvěma ukazují na přítomnost 

snadno rozloţitelných látek, zatímco vysoké hodnoty tohoto poměru znamenají přítomnost 

látek rozloţitelných velmi obtíţně. Tento poměr nelze vyjádřit obecně, protoţe je pro různé 

odpadní vody značně odlišný. Pro splaškové odpadní vody je obvykle běţná hodnota 

tohoto poměru menší neţ dvě (Sojka, 2004). 

 Ztráta ţíháním vyjadřuje rozdíl mezi obsahem veškerých látek (stanovených 

odpařením vzorku a zváţením sušiny) a jejich zbytku po ţíhání. Je měřítkem mnoţství 

organických a anorganických látek přítomných ve vodě. Vyjadřuje se v %, respektive  

v mg/l (Sojka, 2004). 

 TOC vyjadřuje celkový obsah organických látek ve vodách. Vyjadřuje se v mg/l 

nebo v kg/den (Sojka, 2004). 

2.2.3 Anorganické látky 

 V odpadních vodách se anorganické látky vyskytují většinou v rozpuštěné formě  

a stanovují se jako obsah iontů a solí v jejich zdroji. Přítomnost těchto látek v odpadních 

vodách většinou není důleţitá, pokud nepřekročí koncentraci 10 g/l. Současné čištění 

odpadních vod je zaměřeno na sníţení obsahu dusíků, solí fosforu a těţkých kovů v těchto 

vodách. Zvýšený obsah dusíku a fosforu zapříčiňuje intenzivní rozvoj řas, sinic  

a následného vodního květu (vysoká eutrofizace), protoţe tyto látky jsou základními 

ţivinami pro růst organismů v tocích. S růstem řas je spojena tvorba dalších organických 

látek (produktů metabolismu řas), které mohou při svém rozkladu značně zvyšovat potřebu 

kyslíku ve srovnání s původním primárním organickým znečištěním odpadních vody 

(Sojka, 2004).  

 Fosfor je prvek, který se ve vodách vyskytuje v organických nebo anorganických 

sloučeninách. Anorganické formy jsou ortofosforečnany a polyfosforečnany, přičemţ 

nejčastější formou výskytu jsou ortofosforečnany. Fosforečnanové ionty se lehce váţí  

na ţelezo, hliník a vápník. S těmito látkami vytváří jednoduché soli nebo komplexy, jejichţ 
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rozpustnost se mění v závislosti na pH a nasycení vody kyslíkem. Polyfosforečnany mohou 

mít strukturu buď řetězovou (katenapolyfosforečnany) či cyklickou 

(cyklopolyfosforečnany), (Švehla a kol., 2004). Hlavním zdrojem fosforu jsou lidské 

výkaly, moč a prací prostředky. Řešením problému přísunu fosforu do povrchových vod je 

pouze zajištění vypouštění dokonale vyčištěných odpadních vod. Obsah fosforu ve vodách 

se vyjadřuje obvykle v mg/l nebo v kg/den (Sojka, 2004). 

 Dusík spolu s fosforem patří mezi nejdůleţitější makrobiogenní prvky. Patří  

do skupiny tzv. nutrientů, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Uplatňuje  

se při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních 

vodách a při biologických procesech čištění a úpravy vody. Sloučeniny dusíku mohou být 

buď anorganického, nebo organického původu. Sloučeniny dusíku v biosféře, neovlivněné 

antropogenní činností, jsou převáţně biogenního původu, vznikají rozkladem organických 

dusíkatých látek rostlinného a ţivočišného původu. Splaškové odpadní vody jsou jedním  

z významných zdrojů anorganických a organických sloučenin dusíku. Důleţitá je 

specifická produkce dusíku připadajícího na 1 obyvatele za 1 den. Dalším významným 

zdrojem dusíku jsou odpady ze zemědělství (z ţivočišné výroby a splachy ze zemědělsky 

obdělávané půdy hnojené dusíkatými hnojivy) (Pitter, 2009). Kromě toho, ţe dusík slouţí 

jako ţivina pro růst zelených organismů, zvyšuje obsah amonných sloučenin v odpadních 

vodách také spotřebu kyslíku. Kyslík je spotřebováván při procesu zvaném nitrifikace,  

kdy nitrifikační bakterie oxidují amonné ionty na dusičnany, coţ je provázeno značnou 

spotřebou kyslíku. Mnoţství dusíku v odpadních vodách se vyjadřuje v mg/l nebo kg/den. 

Celkový dusík je dán součtem koncentrací dusíku organického a všech forem dusíku 

anorganického. Obsah dusíku můţe být také vyjádřen jako tzv. Kjeldahlův dusík, coţ je 

součet koncentrací organického dusíku a anorganického amoniového dusíku (Sojka, 2004). 

2.3 Metody biologického čištění odpadních vod 

 Dohányos (s. 50, 1994) uvádí, ţe "Základním principem všech biologických 

čistírenských procesů jsou biochemické oxidačně redukční reakce. Rozhodujícím faktorem 

pro rozdělení těchto reakcí je konečný akceptor elektronu a s tím související hladiny 

oxidačně redukčních potenciálů." Ještě v dohledné minulosti se pod pojmem biologického 

čištění odpadních vod nazývaly pouze aerobní čistírenské procesy. V posledních letech  
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se však technologie anaerobních procesů čištění odpadních vod značně vylepšila  

a anaerobní procesy se zařadily na úroveň aerobních (Švehla a kol., 2004). 

 K biologickému čištění odpadních vod Kučerová, Fečko a Lyčková (2010) doplňují 

nezbytné vstupní parametry: 

 Dostatek organických látek podléhajících aerobnímu biologickému rozkladu, 

 Dostatečně dlouhou dobu adaptované mikroorganismy, 

 Nepřítomnost toxických látek, 

 Dostatek rozpuštěného kyslíku, 

 pH bez extrémních hodnot a bez náhlých změn, 

 Teplota v rozmezí 5 aţ 35 °C, 

 Nikoli extrémní koncentrace rozpuštěných anorganických solí, 

 Rozdělení biologických čistírenských procesů podle hladiny oxidačně redukčních 

potenciálů je znázorněno na obrázku 1. Původní aerobní oblast se dnes označuje  

jako oxická (kyslíkatá). V této oblasti probíhá oxidace organických látek a také nitrifikace. 

Rozpuštěný kyslík se stává konečným akceptorem elektronů. Dle obrázku 1 je oxická 

oblast při hodnotách oxidačně - redukčních (redoxních) potenciálů nad 50mV. 

Bezkyslíkatá neboli anoxická oblast se nachází v rozmezí hodnot redoxních potenciálů  

od -50 do 50mV a probíhá v ní denitrifikace (anoxická oxidace, nitrátová respirace). 

Rozpuštěný kyslík zde není přítomen, v roztoku jsou dusičnany a dusitany. Jako konečný 

akceptor elektronů zde slouţí dusičnanový a dusitanový dusík. Pochody zvané 

depolymerace polyfosfátů a desulfatace zde nemají příliš velkou váhu. V případě,  

ţe zde není přítomen rozpuštěný kyslík ani dusičnany či dusitany, dostáváme se do oblasti 

zvané anaerobní, pro kterou jsou charakteristické hodnoty redoxních potencionálů  

pod -50mV.  Procesy, které zde probíhají, jsou depolymerace polyfosfátů (při biologickém 

odstraňování fosforu), desulfatace, anaerobní acidogenese, acetogenese a methanogenese. 

Konečným akceptorem elektronů je v tomto případě vlastní organická látka (část molekuly 

se oxiduje, část se redukuje) (Dohányos, 1994). 
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Obrázek 1 Hladiny redoxních potenciálů charakterizující biologické čistírenské procesy (Malý, 1996) 

Biologická rozloţitelnost 

 Biologické čištění odpadních vod vyuţívá schopností mikroorganismů rozkládat 

organické znečištění ve vodním prostředí. Rozkladný proces je velmi sloţitý, rychlost 

tohoto procesu závisí na řadě faktorů, například na obsahu kyslíku ve vodě, pH, teplotě, 

typu znečištění, přítomnosti toxických látek a pouţité metodě čištění (Sojka, 2013).  

V biologickém stupni čištění se rozloţené organické znečištění zčásti spotřebuje  

na produkci nové biomasy, převáţnou část rozloţí bakterie jen proto, aby získaly energii, 

kterou vyuţijí pro průběh všech svých ţivotních procesů. Předpokládá se odstranění 

úměrného poměru parametrů BSK5:N:P (uhlík, dusík, fosfor) na přítoku 100:5:1. Znamená 

to, ţe na kaţdých 100 mg BSK5 můţe být odstraněno biologickou cestou 5mg N a 1 mg P. 

Uvedený poměr je nutný k tomu, aby mohla vznikat nová biomasa aktivovaného kalu  

a nechyběl ţádný její stavební prvek. Výrazná část dusíku se můţe dále odstranit nitrifikací 

a následnou denitrifikací (Batěk, 2013). Ve svém principu se jedná o intenzifikaci 

samočisticích pochodů probíhajících v povrchových vodách a hlavním rozdílem je rychlost 

odbouraní organických látek (Sojka, 2013). Biologickou rozloţitelnost organických látek 

posuzujeme z hodnoty BSK (nejčastěji BSK5) a jejich poměrem k teoretické spotřebě 

kyslíku (TSK). Poměr BSK5/TSK v rozmezí 0,4 aţ 0,2 signalizuje látku snadno a rychle 
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rozloţitelnou. Hodnoty poměru BSK5/ TSK pod 0,4 naznačují, ţe můţe jít o látku  

s pomalými rychlostmi rozkladu anebo pravděpodobněji, ţe směsná kultura pouţitá  

k rozkladu nebyla na danou látku dostatečně nebo vůbec adaptována. Nenulový poměr 

BSK5/ TSK indikuje sice biologickou rozloţitelnost dané látky, ale neříká nic o rychlosti 

jejího rozkladu, resp. o rychlosti jejího odstraňování z roztoku. Kvantitativní mírou 

biologické rozloţitelnosti dané organické látky je maximální specifická rychlost  

jejího odstraňování adaptovanou směsnou kulturou. Obecně je specifická rychlost 

odstraňování dané látky závislá na stáří směsné kultury, při kterém byla adaptována  

a na procentuálním zastoupení dané látky ve směsném substrátu pouţívaném k adaptaci.  

K stanoveným rychlostem odstraňování se uvádí, ţe specifické rychlosti nad 50 mg.g
-1

.h
-1

 

indikují látku snadno a rychle rozloţitelnou kulturou vypěstovanou za daných podmínek. 

Látky se specifickými rychlostmi odstraňování 15 aţ 50 mg.g
-1

.h
-1 

, se povaţují za dobře 

rozloţitelné adaptovanou směsnou kulturou. Látky se specifickými rychlostmi 

odstraňování pod 15 mg.g
-1

.h
-1

 , se povaţují za pomalu a obtíţně rozloţitelné  

i adaptovanou směsnou kulturou. Pokud se zjistí standardním testem takto nízké hodnoty, 

je moţno stanovení opakovat s kulturou adaptovanou při stáří 10 či 20 dní (Dohányos, 

1994). 

2.3.1 Aerobní čištění odpadních vod 

 Při biologickém čištění odpadních vod v aerobních podmínkách se uplatňují 

biochemické procesy podmíněné činností aerobních mikroorganizmů. Tyto organizmy 

rozkládají organické látky obsaţené ve vodě (substrát) oxidačními procesy za přítomnosti 

molekulárního kyslíku. Schéma procesu mikrobiálního rozkladu organické hmoty 

v aerobních podmínkách je zobrazeno v obrázku 2 dle Malého (1996).  
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Obrázek 2 Schéma mikrobiálního rozkladu organické hmoty v aerobních podmínkách (Malý, 1996) 

 Konečnými produkty tohoto sloţitého procesu s řadou dílčích stupňů  

a meziproduktů jsou CO2 a H2O a ze substrátu obsahujícího dusík je to amoniak. 

Výsledným produktem rozkladu jsou anorganické látky, při čemţ se v podstatě jedná  

o mineralizaci organické hmoty. Rozkladným procesem získávají mikroorganismy energii, 

která je nezbytná ke stavbě jejich buněčné hmoty. K syntéze buněčné hmoty potřebují 

mikroorganismy také biogenní prvky, které získávají buďto z vnějšího prostředí  

nebo rozloţeného organického substrátu. Z makrobiogenních prvků C, H, O, N a P, bývá 

při čištění odpadních vod někdy deficitním prvkem dusík a fosfor proto je nutné tyto prvky 

přidávat ve formě sloučenin, které tyto prvky budou obsahovat. Syntetickými pochody 

(asimilací) se tvoří organická hmota pro nové buňky a zásobní látky mikroorganismů.  

Při nedostatku exogenního substrátu získávají mikroorganismy energii především 

procesem tzv. endogenního metabolismu, při kterém jsou rozkládány zásobní látky. Průběh 

obou těchto procesů není přesně oddělen. Endogenní metabolismus probíhá někdy 

i v přítomnosti substrátu (Vepřeková, 2010). 

 Při biologickém čištění odpadních vod v aerobních podmínkách musí být výše 

uvedené základní podmínky splněny. V odpadní vodě bývá organická hmota jako substrát, 

stejně jako biogenní prvky, jejichţ případný deficit (v průmyslové odpadní vodě) musí být 

dotován. Zajištění dostatečného přívodu kyslíku je základní podmínkou pro aerobní proces. 

Mikroorganizmy v potřebném mnoţství v biologické jednotce musí být vypěstovány jejím 

zapracováním, při čemţ se vychází z jejich přítomnosti ve splaškové vodě. Při čištění 

samotných průmyslových vod je často nutné naočkování biologické jednotky biologickým 
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kalem z jednotky jiţ provozované. Pokud se jedná o specifický substrát (např. s obsahem 

fenolů), je nutné zapracování biomasy na tento substrát s postupným zvyšováním jeho 

přiváděného mnoţství do reaktoru. Biologické čištění lze brát jako samostatný čistírenský 

proces, pokud voda předtím byla eventuálně hrubě předčištěna. Při čištění odpadních vod 

obsahujících suspendované látky a u čistíren, u kterých se nenachází přebytečný biologický 

kal, který není stabilizován přímo v aerobní biologické jednotce, je vhodné před biologický 

proces čištění zařadit jako první separační stupeň usazovací nádrţ. U odpadních vod  

s vysokou koncentrací organického znečištění (např. v případě odpadních vod), je vhodné 

jako první stupeň čištění zařadit anaerobní biologickou jednotku a odtok z ní dočistit 

aerobním způsobem (pokud není vypuštěn do veřejné kanalizace s městskou ČOV). 

Posouzení provozu biologické aerobní jednotky provedeme z výchozích podkladů 

průtokového mnoţství odpadní vody a její kvality na vstupu a výstupu z dané jednotky. 

Základní jednotkou pro posouzení koncentrace organických látek v odpadní vodě  

u aerobních procesů je BSK5. Dále však sledujeme i koncentrace CHSK, NL, dusíku  

a jeho forem, fosforu a dalších látek podle charakteru čištěné odpadní vody. Z koncentrací 

na vstupu a odtoku z ČOV nebo z některého jejího stupně se hodnotí čistící účinnost,  

tj. procentuální podíl odstranění hodnocené látky (Malý, 1996). 

2.4 Technologie aerobního čištění odpadních vod 

 Aerobní čištění odpadních vod rozdělujeme na dva typy, a to přirozené (podmínky 

simulující přírodní stav) a umělé (probíhající v reaktorech). Umělé způsoby čištění 

můţeme rozdělit na procesy s přisedlou biomasou tzv. biofilmové reaktory.  

Mezi tyto procesy se řadí především zkrápěné biologické kolony a rotační diskové 

reaktory. Druhým způsobem jsou procesy s biomasou ve vznosu, které se nazývají 

aktivační. Aktivační procesy jsou dnes nejběţnější technologií biologického čištění 

odpadních vod (Malý, 1996).  

2.4.1 Aktivační proces 

Historie Aktivačního procesu  

 Pokusy s provzdušňováním městských odpadních vod byly prováděny jiţ koncem 

devatenáctého století v Anglii a ve Spojených státech. Během těchto pokusů  

se v provzdušňované odpadní vodě obvykle tvořila vločkovitá suspenze, která však byla 
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vţdy po ukončení pokusů vylitá spolu s odpadní vodou. Později se začaly nechávat  

tyto vločky usazovat a znovu pouţívat při další aeraci. Bylo zjištěno, ţe se stoupající 

koncentrací suspenze se proces čištění zkracoval. Protoţe se tento kal choval aktivně  

ve smyslu odstraňování organického znečišťování z odpadních vod, byl nazván 

aktivovaným kalem (ActivatedSludge). Tímto způsobem vzniká aktivační proces 

(Dohányos, 1994). 

Princip Aktivačního procesu 

 Způsob čištění je zaloţen výhradně na mikroorganizmech udrţovaných ve vznosu  

v aktivační nádrţi pomocí provzdušňovacího zařízení. Jedná se o nejběţnější způsob 

biologického čištění odpadních vod. V základním uspořádání aktivace sestává z aerované 

nádrţe (reaktoru), v níţ dochází k procesu čištění odpadní vody za současné produkce 

aktivovaného kalu. Z aktivační nádrţe odtéká směs vyčištěné odpadní vody a kalu  

do separační (dosazovací) nádrţe, v níţ se obě sloţky oddělí sedimentací od sebe  

dle obrázku č. 3 (Sojka, 2013). Vyčištěná odpadní voda odtéká z biologické čistírny, 

kdeţto sedimentací zahuštěný aktivovaný kal je vracen do aktivační nádrţe, v níţ je 

udrţována jeho dostatečná koncentrace. Objemový podíl recirkulovaného kalu bývá 30 aţ 

50 %, někdy je však i podstatně větší. Podle ČSN 75 6401 se doporučuje 100-150 %. 

Přebytek aktivovaného kalu, neboť tento se průběţně stále tvoří, je odváděn ze systému 

jako kal přebytečný (Malý, 1996). Pro vytvoření aerobních podmínek v aktivaci musí být 

do nádrţe průběţně přiváděn kyslík tzv. provzdušňováním.  Aerací je současně nádrţ 

míchána a dochází k dokonalému kontaktu aktivního kalu a odpadní vody (Sojka, 2013). 

 

Obrázek 3 Schéma aktivace (Malý, 1996) 
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Tabulka 6 Parametry aktivace (Sojka, 2013) 

Typ aktivace 
Stáří kalu 

(d) 

Zatíţení kalu 

Bx(kg/(kg*d) 

Doba zdrţení 

(h) 

Účinnost čištění 

na BSK5 (%) 

Nízko zatíţená >25 0,05-0,1 24-72 90-98 

Středně zatíţená 3-15 0,2-0,5 4-12 80-90 

Vysoko zatíţená <3 >1,0 1-2 70-80 

Směsná kultura zvaná aktivovaný kal 

 Aktivovaným kalem nazýváme směsnou kulturu, kterou se poprvé podařilo 

vypěstovat v Manchesteru v roce 1913 dlouhodobým provzdušňováním městských 

splašků. Na rozdíl od čistých kultur, ve kterých jsou jednotlivé bakterie většinou volně 

pohyblivé, vyskytují se bakterie v aktivovaném kalu převáţně ve formě zoogleí 

(Dohányos, 1994). Aktivovaný kal obsahuje mnoho bakterií různých typů. Směs tvoří  

i jiné organismy jako houby, plísně, kvasinky, prvoci aj., ale také z vody adsorbovatelné 

suspendované a koloidní látky (Malý, 1996). Prvoci slouţí často jako indikátorové 

organismy pro odhad stavu aktivovaného kalu. Názory na jejich funkci v aktivovaném kalu 

se postupem doby měnily. Nakonec bylo experimentálně prokázáno, ţe výrazně sniţují 

obsah volně pohyblivých bakterií ve vyčištěné vodě a tím přispívají k jejímu vyčeření.  

V aktivovaném kalu jsou přítomny proto, ţe v něm nacházejí potravu. Kvalitativní  

i kvantitativní sloţení aktivovaného kalu závisí hlavně na sloţení substrátu, na němţ byl 

daný kal vypěstován, a na hodnotách technologických parametrů během kultivace (na době 

zdrţení, zatíţení a stáří kalu) (Dohányos, 1994). Aktivovaný kal se v aktivačním procesu 

vyskytuje ve třech fázích procesu:  

1. V reaktoru (aktivační nádrţi), ve které se mikroorganismy uchovávají v suspenzi, 

jsou provzdušňovány a při styku s odpadní vodou rozkládají organické látky,  

2. Při separaci kapaliny od aktivovaného kalu,  

3. V systému recyklace aktivovaného kalu, který se vrací zpět na začátek.  

Existuje mnoho variant úpravy aktivovaného kalu, včetně změn ve způsobu 

provzdušňování případně i způsobu recyklace kalu zpět do procesu (WBG, 2015). 

Aktivovaný kal se liší od většiny čistých kultur mikroorganismů také tím, ţe je schopen  

se oddělovat od kapalné fáze prostou sedimentací. Dobrá flokulace a sedimentace vloček 

kalu je jednou z nejcennějších vlastností této směsné kultury. Tato technologicky důleţitá 
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vlastnost je výslednicí mnoha faktorů daných charakterem čištění odpadní vody  

a technologickými parametry procesu (Dohányos, 1994). 

Flokující aktivovaný kal 

 V optimálních podmínkách kultivace získáme aktivovaný kal ve formě dobře 

flokujících a sedimentujících vloček. Tvorba vloček však není bezpodmínečně nutná  

pro účinné odstranění rozpuštěných organických látek z čištěné odpadní vody. Ta je nutná 

aţ pro získání čirého odtoku vyčištěné odpadní vody a dostatečně zahuštěného 

recirkulovaného aktivovaného kalu (Dohányos, 1994). 

Neflokující aktivovaný kal 

 Za určitých podmínek přestanou mikroorganismy aktivovaného kalu aglomerovat  

a tvořit usaditelné vločky vyskytující se převáţně ve formě jednotlivě dispergovaných 

buněk. Odtok z takového systému je i po sedimentaci silně zakalen a vykazuje velké 

hodnoty BSK5 a CHSK. Obsah rozpuštěných organických látek v roztoku můţe být přitom 

velmi malý. V čistírenské praxi není běţný případ totálního disperzního růstu (Dohányos, 

1994). 

Zbytněný aktivovaný kal 

 Bytnění aktivovaného kalu je jev, kdy kal má špatné sedimentační vlastnosti a je 

charakterizovaný nízkými usazovacími rychlostmi. V praxi se usazovací a zahušťovací 

vlastnosti aktivovaného kalu posuzují podle kalového indexu KI (Dohányos, 1994). 

2.4.2 Shrnutí a přednosti aktivačního procesu  

 Primárním důvodem biologického čištění odpadních vod je odstranění organických 

látek z odpadní vody. To je uskutečněno působením mikroorganizmů a je výsledkem jejich 

metabolické činnosti za účasti jimi produkovaných extracelulárních a intracelulárních 

enzymů. Tento biochemický proces je provázen, nebo jemu předchází proces adsorpce 

suspendovaných a koloidních látek z odpadní vody na velice aktivní povrch biomasy 

aktivovaného kalu nebo u biofilmových reaktorů na povrch biofilmu. Můţe se jednat  

o látky biologicky rozloţitelné nebo biologicky více či méně resistentní  

jako např. uhlovodíky nebo těţké kovy (kovy jsou přijímány i buňkami organizmů),  

které se tímto způsobem z odpadní vody odstraní. Vedle těchto výše uvedených procesů  
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se za vhodných podmínek mohou ještě uplatnit u aerobního biologického procesu čištění, 

jako je mikrobiální oxidace amoniaku na dusičnany (nitrifikace) aj. (Malý, 1996). 

 Hlavní předností aktivačního principu je jeho snadná obsluha a nízké provozní 

náklady oproti jiným čistírenským technologiím (Sojka, 2013). 

2.5 Obvyklé technologie aktivačního procesu, jejich výhody a nevýhody 

 Aktivační proces čištění odpadních vod od roku 1913 prošel vývojem, který 

reagoval na nové poznatky, změny poţadavků na kvalitu vyčištěné vody 

 i pokrok v pouţívaných zařízeních (Batěk, 2013). Z praktického hlediska bývá aktivace 

často rozdělována na různé technologické modifikace, na nízkozatíţenou, 

vysokozatíţenou, rychloaktivaci apod. Z hlediska teorie reaktorů je moţno mluvit o 

čtyřech základních uspořádáních. Dle Dohányose (1994) se jedná o: 

 Jednorázový (vsádkový, diskontinuální, batch) systém. 

 Semikontinuální systém. 

 Kontinuální systém s postupným tokem 

 Kontinuální systém s ideálním promícháváním (směšovací aktivace). 

2.5.1 Jednorázový (diskontinuální) systém 

 Rozbor substrátu (např. odpadní voda) se smísí s aktivovaným kalem a směs  

se provzdušňuje. Během provzdušňování dochází k úbytku substrátu (CHSK, BSK5) 

z počáteční hodnoty x na hodnotu x1, závislou na době provzdušňování. Současně  

s úbytkem substrátu dochází k přírůstku sušiny biomasy z počáteční hodnoty x0 na hodnotu 

xt. Pro tento systém je charakteristické, ţe mikroorganismy jsou v prostředí s měnící  

se koncentrací substrátu. Dále je pro toto uspořádání podstatné, ţe se po určité době 

(obvykle po vyčerpání substrátu) sledování procesu ukončí, systém se zruší a dál  

se neprovozuje. Pro praktickou aplikaci při čištění odpadních vod nemá tento systém 

význam. Je však výhodný pro výzkumnou práci v laboratorním měřítku (Dohányos, 1994). 

2.5.2 Semikontinuální systém 

 Semikontinuální kultivaci si můţeme představit jako časově se opakující 

jednorázový proces. Provozujeme ji tak, ţe po určité době odebereme část biomasy  

a kultivačního media a obsah nádrţe doplníme novým roztokem substrátu. Opakujeme-li 
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toto po libovolně dlouhou dobu při konstantní době kultivace a konstantním mnoţství 

odebírané biomasy a kultivačního média, realizujeme uspořádání, kterému říkáme 

semikontinuální kultivace nebo semikontinuální systém. Semikontinuální systém je  

v současné době prakticky provozován jako tzv. SequentialBatchReactorSystem (SBR). 

Tento systém má značný teoretický a praktický význam pro svůj vztah ke kontinuálnímu 

systému (Dohányos, 1994). 

Odstavný systém aktivace SBR pracuje na principu aktivace se sekvenčním 

fázovým reaktorem, kdy je stejná nádrţ (reaktor) pouţita jako aktivační i na odsazení 

suspendovaných látek (v systému není umístěna dosazovací nádrţ) (Sojka, 2013). Čištění 

probíhá v jedné nádrţi, která se postupně plní odpadní vodou. Střídavě se obsah 

provzdušňuje, nitrifikuje nebo míchá, denitrifikuje. Po naplnění nádrţe nastává klidová 

fáze pro sedimentaci aktivovaného kalu a na ní navazuje vypuštění odsazené vyčištěné 

vody dle obrázku 4. Obvyklá délka jednoho pracovního cyklu je 6 aţ 24 hodin.  

Batěk (2013) uvádí výhody a nevýhody procesu SBR. 

Výhody: 

 Proces aktivace i separace aktivovaného kalu probíhá v jedné nádrţi. 

 Poměr nitrifikace a denitrifikace lze optimalizovat dobou aerace a míchání. 

Nevýhody: 

 Část amonných iontů uniká do vyčištěné vody v průběhu denitrifikační fáze. 

 Významná část organických látek se rozloţí v nitrifikační fázi, takţe nemohou být 

vyuţity pro denitrifikaci. Tomu lze zabránit čerpáním odpadní vody do aktivace 

pouze v průběhu denitrifikační fáze. 

 Kyslík lze dodat jen během aerační fáze, takţe aerační zařízení musí mít vyšší 

výkon. Řešením můţe být provoz více reaktorů, které budou vyuţívat postupně 

společný zdroj vzduchu. 

 Během kaţdého pracovního cyklu reaktoru je potřeba přerušit přítok odpadní vody 

po dobu sedimentace a vypouštění odsazené vyčištěné vody, tj. na cca 2 hodiny.  

Při vhodném hydraulickém řešení nátoku se můţe odpadní voda přivádět i během 

těchto fází. Zvýší se však koncentrace amonných iontů ve vyčištěné vodě. 
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 Při zbytnění aktivovaného kalu můţe nastat problém s vytvořením dostatečného 

objemu vyčištěné vody. Musí se pak zkrátit doba pracovního cyklu, nebo sníţit 

zásoba kalu v aktivaci, coţ můţe zhoršit podmínky pro nitrifikaci. 

 Při vypouštění vyčištěné vody se nárazově zatíţí recipient. To lze řešit vyrovnávací 

nádrţí vyčištěné vody, ale ztrácí se výhoda jedné provozní nádrţe. Moţný je také 

provoz několika reaktorů s posunutým pracovním cyklem, kdy se odpadní vody 

vypouští postupně z jednotlivých reaktorů.  

 

Obrázek 4 SBR reaktor (Batěk, 2013) 

Intermitující aktivace 

 Další způsob úpravy odpadní vody, je technologie zvaná intermitující aktivace.  

Coţ znamená, ţe způsob úpravy odpadní vody je podobný jako u systému SBR, protoţe  

se v aktivační nádrţi střídá aerace s mícháním. Přítok i odtok odpadní vody je však 

nepřetrţitý, protoţe separace aktivovaného kalu probíhá v samostatné dosazovací nádrţi.  

V současné době tak pracuje i většina oběhových aktivačních nádrţi (Batěk, 2013).  

Tento způsob aktivace znázorněný na obrázku 5 je pouţit i pro laboratorní model čistírny. 

Výhody: 

 Poměr nitrifikace a denitrifikace lze optimalizovat změnou doby aerace a míchání 

Nevýhody: 

 Část amonných iontů uniká do vyčištěné vody v průběhu denitrifikační fáze. 

 Významná část organických látek se rozloţí v nitrifikační fázi, takţe nemohou být 

vyuţity pro denitrifikaci. Tomu lze zabránit čerpáním odpadní vody do aktivace 

pouze v průběhu denitrifikační fáze. 
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 Kyslík lze dodat jen během aerační fáze, takţe aerační zařízení musí mít vyšší 

výkon. Řešením můţe být provoz více reaktorů, které budou vyuţívat postupně 

společný zdroj vzduchu (Batěk, 2013). 

 

Obrázek 5 Intermitující aktivace (Batěk, 2013) 

2.5.3 Kontinuální systém s postupným tokem 

 U tohoto uspořádání má aktivační nádrţ tvar dlouhého koryta (několik desítek 

metrů) s relativně malým průtočným profilem. Odpadní voda o koncentraci substrátu S1  

se smísí s vraceným kalem a směs se vede do aktivační nádrţe, kde je provzdušňována. 

Během průtoku nádrţí dochází k postupnému poklesu substrátu z počáteční hodnoty S1  

na odtokovou hodnotu S2, závislou na délce nádrţe. Pro tento systém je opět 

charakteristické, ţe směsná kultura je ve styku se substrátem, jehoţ koncentrace se mění. 

Jeden průchod nádrţí odpovídá jednomu aeračnímu cyklu v jednorázovém systému. 

Aktivaci s postupným tokem lze snadno realizovat pouze ve velkých nádrţích.  

Čím je aktivační nádrţ menší, tím více se poměry v ní přibliţují poměrům v ideální 

směšovací nádrţi (Dohányos, 1994).  

2.5.4 Kontinuální systém s ideálním promícháváním (směšovací aktivace) 

 Toto uspořádání je schematicky znázorněno na obrázku 3. Roztok substrátu 

(odpadní voda) přichází do nádrţe odděleně od recirkulovaného kalu. Ke smíchání dojde 

aţ v nádrţi, která je intenzivně provzdušňována a promíchávána. Při dostatečné 

homogenizaci má celá aktivační nádrţ prakticky stejné sloţení, a proto i koncentrace 
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substrátu v odtoku je stejná jako v celé nádrţi. Aktivovaný kal prodělává ve směšovací 

nádrţi stejné cykly jako v nádrţi s postupným tokem. Podstatný rozdíl je však v tom,  

ţe je stále v prostředí o přibliţně konstantní koncentraci substrátu. Pro směšovací nádrţe je 

charakteristická konstantní rychlost odstraňování substrátu v celé nádrţi. Proto je téţ stejná 

rychlost spotřeby kyslíku v celé nádrţi. Hydraulické poměry vyplývají z uspořádání  

na základě směšovacího principu. V celé nádrţi je stejná koncentrace substrátu  

a proto i rychlost spotřeby kyslíku je stejná. Směšovací aktivace má velký význam zejména 

pro průmyslové odpadní vody s velkým organickým znečištěním a s obsahem sloučenin, 

které jsou sice biochemicky snadno rozloţitelné, ale ve větších koncentracích jsou toxické 

pro mikroorganismy aktivovaného kalu (např. fenol, formaldehyd aj.). Jednou z nevýhod 

směšovací aktivace je skutečnost, ţe podporuje růst neţádoucích vláknitých 

mikroorganismů. To platí zejména pro takové odpadní vody, které obsahují glycidy 

(Dohányos, 1994). 

Výhody a nevýhody směšovací aktivace 

 Ve směšovacích aktivacích dochází k úplnému smísení přiváděné odpadní vody  

s obsahem aktivační nádrţe. V nádrţi nevzniká koncentrační gradient přiváděných látek, 

takţe aktivovaný kal pracuje při nízké koncentraci znečištění, která odpovídá kvalitě 

vyčištěné vody. Rychlost čistících biochemických reakcí je proto nízká, coţ je nutno 

kompenzovat větší dobou zdrţení v aktivaci, tj. jejím větším objemem. Nízký koncentrační 

gradient vyhovuje vláknitým mikroorganizmům, takţe tyto aktivace jsou náchylné  

k bytnění kalu a z toho plynoucím provozním potíţím. Jedná se o niţší koncentraci kalu  

v aktivaci a pěnění. Riziko bytnění kalu lze v některých případech sníţit předřazením 

selektoru před aktivační nádrţí, nebo dávkováním hlinitých solí. Pokud v aktivaci není 

deficit organických látek, tak účinnost odstranění dusíku je přes 80 %. To umoţňuje 

střídání nitrifikace s denitrifikací, kdy většina vytvořených dusičnanů můţe být 

denitrifikována (Batěk, 2013). 

2.5.5 Biologické odstraňování anorganického dusíku z odpadních vod 

 Dnes se u větších ČOV poţaduje vysoká účinnost na sníţení koncentrace 

organických látek, dusíku a fosforu. Technologicky nejnáročnější je odstranění dusíku, 

které většinou určuje technologii aktivačního procesu. Splní-li se podmínky nutné pro 

odstranění dusíku, tak jsou většinou splněny i limity odstranění organických látek, protoţe 
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čištění probíhá jen při nízkém látkovém zatíţení. Při odstraňování dusíku jsou dusíkaté 

organické látky nejprve rozloţeny heterotrofními mikroorganismy, přičemţ vznikají 

amonné ionty. Ty se pak biochemicky oxidují - nitrifikují na dusitany a dusičnany  

a následně redukují - denitrifikují na plynný dusík, který uniká do atmosféry (Batěk, 2013). 

Přísun sloučenin dusíku do přírodních vod odpadními vodami dle Dohányose (1994)  

je neţádoucí z těchto důvodů: 

 Amoniakální dusík má vysokou spotřebu kyslíku na biochemickou oxidaci  

(4,57g kyslíku na 1g NH3 -N), 

 Umoţňuje růst zelených organismů a tím se podílejí na eutrofizaci povrchových 

vod, 

 Vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě jsou nebezpečné pro děti kojeneckého 

věku. 

 V odpadních vodách se anorganický dusík vyskytuje nejčastěji v amoniakální 

formě. A velmi často vyuţívaný způsob odstranění anorganického dusíku je vyuţitím 

nitrifikace a denitrifikace (Dohányos, 1994). 

 a) Nitrifikace probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni (nazývá se nitritace)  

se amoniakální dusík oxiduje na dusitany pomocí bakterií rodů Nitrosomonas, 

Nitrosococcus, Nitrospira a Nitrosocystis. Ve druhém stupni nitrataci, jsou vzniklé 

dusitany oxidovány na dusičnany mikroorganismy Nitrobacter a Nitrocystis. Obě skupiny 

organismů jsou chemolitotrofní a jako zdroj uhlíku potřebují CO2 (Dohányos, 1994). 

Během biologické fáze čištění odpadních vod dochází v souvislosti s přídavkem kyslíku  

k přeměně NH4-N na NO2-N a poté na NO3-N. Mikroorganizmy zodpovědné za nitrifikaci 

jsou velmi citlivé a vyţadují stálou teplotu, která by neměla klesnout pod 12 °C,  

a také příznivý poměr C:N:P a odpovídající koncentraci kyslíku. Staří kalu by se mělo 

přizpůsobit pomalému mnoţení nitrifikujících bakterií. Dojde-li k přerušení nitrifikačního 

procesu, můţe to trvat i několik dní, neţ se proces znovu stabilizuje (Pütz, 2015). 

Podmínky pro dosaţení nitrifikace dle Jiřího Baťka (2013) jsou: 

 Oxické podmínky, které jsou nutné pro oxidaci amonných iontů na dusitanové  

a dusičnanové ionty. Koncentraci rozpuštěného kyslíku je třeba udrţovat v rozmezí 

0,5-2mg O2/l. 
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 Stáří kalu, které zaručí, ţe se s přebytečným kalem, který tvoří zejména rychle 

rostoucí heterotrofní bakterie, neodstraní i pomalu rostoucí nitrifikační bakterie. 

Úměrně tomu, jak s klesající teplotou klesá rychlost mnoţení nitrifikačních 

bakterií, zvyšuje se potřebné stáří kalu v nitrifikaci (aerobní stáří kalu). 

 Doba kontaktu v nitrifikaci, která je nezbytná pro průběh nitrifikační reakce  

a je určena nitrifikační rychlostí aktivovaného kalu.  

Faktory ovlivňující rychlost nitrifikace 

 Rychlost nitrifikace je ovlivněna těmito faktory: koncentrace rozpuštěného kyslíku, 

hodnotou pH, teplotou, stářím a zatíţením aktivovaného kalu a sloţením odpadních vod 

(Dohányos, 1994). 

 b) Denitrifikace je opakem nitrifikace. Mohou ji provádět četné organotrofní 

bakterie jako např. rody Micrococcus, Pseudomonas, Chromobacterium, Denitrobacillus 

aj. Oxidovaných forem dusíku mohou organismy vyuţívat asimilačně nebo disimilačně 

(Dohányos, 1994). U Biologické denitrifikace se jedná o pochod, při kterém jsou činností 

organotrofních bakterií v anoxických podmínkách redukovány dusitany a dusičnany  

aţ na elementární dusík (někdy na NO či N2O), který je tímto postupem z vody 

odstraňován a vracen do původní formy. Organotrofní organismy potřebují ovšem 

organický substrát, zčásti jako zdroj energie – tj. oxidují ho – a zčásti jako zdroj prvků  

pro výstavbu nové buněčné hmoty (Kučerová, Fečko, Lyčková, 2010). 

Podmínky pro dosaţení denitrifikace dle Dohányose (1994): 

 Anoxické podmínky, kdy v denitrifikaci není rozpuštěný kyslík a akceptorem 

elektronů je dusičnanový dusík N
5+

 + 5e- = N
0
. Pro srovnání, za oxických 

podmínek je akceptorem rozpuštěný kyslík O
0
 + 2 e-= O

2-
. 

 Rozpuštěné organické látky, které jsou donorem elektronů. Teoretický minimální 

poměr mezi N-NH3
-
 a BSK5 pro denitrifikace je 2,86, protoţe při redukci N

5+
 na N

0
 

přijímá dusík 5 e-, zatímco rozpuštěný kyslík O
0
 na O

2-
 pouze 2 e-. Pak 1 N

5+
 

odpovídá 2,5 O
0
, takţe 2,5x 16/14 = 2,9. Při denitrifikaci však vzniká i nová 

biomasa, takţe ve skutečnosti je potřebný poměr BSK5/Ndenitrifikovanému vyšší, 

optimálně 4 aţ 5. Vyšší hodnota zvyšuje denitrifikační rychlost a sniţuje  

tak potřebný objem denitrifikace. 
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 Doba kontaktu v denitrifikaci, která je potřebná pro průběh denitrifikační reakce  

a je dána denitrifikační rychlostí aktivovaného kalu. 

Výsledná účinnost odstranění dusíku v aktivaci 

 je určena mnoţstvím denitrifikovaných dusičnanů. V celkovém procesu čištění  

se účinnost ještě nevýrazně zvýší o mnoţství dusičnanů denitrifikovaných endogenní 

denitrifikací v dosazovacích nádrţích, ţlabech a v potrubí a o dusík, který je součástí 

odstraněného čistírenského kalu. Dosaţenou účinnost ovlivní také zředění odpadní vody.  

V současnosti se u nás pouţívá několik technologií aktivačního procesu, které obsahují 

nitrifikaci i denitrifikaci. Skutečnost, ţe se všechny tyto technologie vyuţívají, svědčí  

o tom, ţe jsou schopny plnit dnešní provozní, legislativní i ekonomické poţadavky. Často 

je také nutno řešit dilema investičních a provozních nákladů. Většinou platí, ţe řešení  

s niţšími investičními náklady je spojeno s vyššími provozními náklady a naopak. 

Nejběţnější dilema je volba mezi pouţitím, nebo vynecháním usazovací nádrţe  

před aktivační nádrţ. Jestliţe primární sedimentaci vynecháme, tak uspoříme náklady  

za usazovací nádrţ, ale aktivační nádrţ bude látkově více zatíţena, coţ nám zvýší spotřebu 

energie na aeraci i produkci přebytečného kalu. V souvislosti s odstraněním dusíku je 

důleţitý faktor i sloţení odpadní vody. Mají-li odpadní vody nízký poměr BSK5/Nc,  

tak usazovací nádrţ dále prohloubí deficit organických látek pro denitrifikaci, coţ můţe 

zvýšit potřebu dávkování externího substrátu do denitrifikace. Obdobně škodí i vypouštění 

přebytečného kalu před usazovací nádrţ, protoţe přebytečný kal odstraní z odpadní vody 

část rozpuštěných organických látek (Batěk, 2013). 
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3 Návrh a popis laboratorního modelu pro čištění odpadních vod 

 Technologie u modelu pro čištění odpadní vody je znázorněna v obrázku 5. 

Zvolená technologie se nazývá intermitující aktivace (blíţe viz kapitola 2.5.2) a byla 

vybrána z důvodu technické jednoduchosti.  Skládá se ze dvou hlavních nádrţí a čerpadla. 

První nádrţí je aktivační nádrţ, ve které existuje moţnost optimalizace doby aerace 

(=nitrifikace) a mísení (=denitrifikace). Druhou nádrţí je dosazovací nádrţ,  

kde se sedimentací odděluje vyčištěná voda od aktivovaného kalu. 

3.1 Aktivační nádrţ 

 Aktivační nádrţ je nejdůleţitějším prvkem modelu ČOV , ve kterém dochází 

prostřednictvím biochemických pochodů k odstraňování uhlíkatého a dusíkatého 

znečištění. U látkově nízce zatíţených čistíren probíhají v aktivačních nádrţích nitrifikační 

a denitrifikační pochody, např. formou střídavé nitrifikace a denitrifikace (při nitrifikaci 

dochází obecně k oxidaci amoniakálního a organického dusíku, při denitrifikaci dochází 

prostřednictvím příslušných mikroorganismů k transformaci dusičnanů převáţně na plynný 

dusík) a k odstraňování organického uhlíku vyjádřeného ve formě BSK5 a CHSK. 

Výsledným produktem je odpadní voda s podílem dusičnanů a přebytečný aktivovaný kal. 

Samotný proces je zajištěn přínosem dostatečného mnoţství kyslíku do nádrţe (Rusník, 

2009). 

Návrh aktivační nádrţe 

 Navrţená nádrţ má objem 6,5 litrů. Pouţitý materiál byl zvolen tak aby nebyl příliš 

křehký, jelikoţ do spodní části byl vyvrtán otvor, ze kterého se přelévá voda do dosazovací 

nádrţe vlivem tíhy vodního sloupce v nádrţi. Tíhu vodního sloupce zajistil navrhovaný 

objem. Aktivační nádrţ obsahuje provzdušňovací zařízení z důvodu oxické respirace kalu. 

Tímto provzdušňovacím zařízením je aerační strojek, přivádějící vzduch  

do provzdušňovacího kamene, který provzdušňuje aktivovaný kal. Mnoţství potřebného 

vzduchu se zjistí aţ při spuštění modelu měřením pomocí přístroje na měření rozpuštěného 

kyslíku. V případě nedostatku vzduchu se můţe přidat ještě jeden strojek  

s provzdušňovacím kamenem. 
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3.2 Dosazovací nádrţ 

 Dosazovací nádrţ je vytvořena z Imhoffova kuţele. Je dostatečně hluboký, 

aby aktivovaný kal mohl sedimentovat a nedostal se přes přepadovou hranu, coţ by vedlo 

ke kontaminaci vyčištěné vody. Spodní část Imhoffova kuţele je upravena tak, aby mohlo 

docházet k přečerpávání sedimentovaného kalu pomocí čerpadla do aktivační nádrţe.  

Na vrchní části je připevněna přepadová hrana, do které je zachytávána vyčištěná voda, 

která je následně odváděna do připravené nádrţe.  

3.3 Čerpadlo 

 Čerpadlo, fungující jako mechanický prvek modelu, při procesu intermitující 

aktivace slouţí ke dvěma úkonům. Prvním z nich je čerpání splaškové odpadní vody  

do aktivační nádrţe, a druhým je přečerpávání sedimentovaného aktivovaného kalu také  

do aktivační nádrţe. Pro model je pouţito čerpadlo, které čerpá splaškovou vodu  

a sedimentovaný kal ze dvou nádob současně, při čemţ recirkulace vraceného kalu je 

rovna mnoţství přiváděné odpadní vody. 
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4 Sestavení laboratorního modelu pro čištění odpadních vod 

 Model byl sestaven v laboratoři paní doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. 

 

Obrázek 6 Model čistírny odpadních vod 

4.1 Popis jednotlivých částí modelu 

 Model se skládá ze tří částí, tj. čerpadla, aktivační a dosazovací nádrţe. Důleţitou 

součástí je aktivovaný kal a také uměle vytvořená splašková voda, slouţící k testování 

modelu.  
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4.1.1 Čerpadlo 

 Čerpadlo u tohoto modelu slouţí k dvěma základním úkonům a to čerpání uměle 

vytvořené splaškové odpadní vody do aktivační nádrţe a přečerpávaní aktivovaného kalu, 

který se vlivem sedimentace oddělil v dosazovací nádrţi od vyčištěné vody a pomocí 

čerpadla putuje zpět do aktivační nádrţe. Proto bylo nutné pouţít čerpadlo, které dokáţe 

čerpat vodu ze dvou nádob současně.  V tomto případě bude recirkulace vraceného kalu 

rovna mnoţství přiváděné odpadní vody. 

Pro model bylo vybráno peristaltické čerpadlo typu PCD 81.2 pro čerpání ve dvou 

hadičkách, a to v průměru ID 1-4 mm. Nastavitelný výkon čerpání u tohoto čerpadla udává 

výrobce v rozsahu 0,005 - 250 ml/m při tlaku do 150 kPa a průměru hadičky ID 4 mm.  

Pro model byly pouţity hadičky o průměru ID 4 mm a při laboratorním pokusu testování 

objemu přečerpané vody byly potvrzeny parametry uváděné výrobcem. Hadičky,  

které se nacházejí v čerpadle, jsou kritickým místem modelu, jelikoţ při čerpání vody 

dochází k opotřebení hadiček a můţe dojít k jejich protrţení, moţná je i mechanická únava 

hadičky, která můţe postupně ztrácet pruţnost, čímţ klesá mnoţství čerpané kapaliny. 

Hadičky proto byly upraveny tak, aby v čerpadle byla co nejkratší část a na jejím konci  

se nacházela spojka, na kterou se napojí další hadička. V případě protrţení se nahradí  

jen kousek prasklé hadičky. 

Výkon na čerpadle, nastavovaný na číselném přepínači, představuje podíl 

maximálního výkonu v promilích. Optimální rychlost pro čerpání vody v modelu byla,  

dle konzultanta práce pana Baťka, stanovena na 20 l za den, coţ na číselném přepínači 

znamená nastavení 56 promile, znázorněno na obrázku 7. 
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Obrázek 7 čerpadlo modelu PCD 81.2 

4.1.2 Aktivační nádrţ 

 Jako aktivační nádrţ byl pouţit kanystr od destilované vody o objemu 6,5 litrů.  

Ve spodní části byl vyvrtán otvor pro ventil, který slouţí k přesunu směsi aktivovaného 

kalu a vody do dosazovací nádrţe a také vypouštění směsi kalu po ukončení pokusu.  

K přesunu směsi aktivovaného kalu a vody je pouţit tlak vodní hladiny v aktivační nádrţi, 

kdy při určité výšce vody v nádrţi směs aktivovaného kalu a vody začne přetékat  

do dosazovací nádrţe, ve které následně dochází k oddělení aktivovaného kalu od vody. 

Do této nádrţe se pomocí čerpadla přičerpává ze dna dosazovací nádrţe sedimentovaný 

aktivovaný kal a uměle vytvořená splašková odpadní voda, která nám ţiví aktivovaný kal. 

Součástí aktivační nádrţe je také míchadlo a provzdušňovací strojek. Při sepnutém 

míchadle a zastavené aeraci dochází k procesu denitrifikace (procesu bez kyslíku)  

a při sepnutí provzdušňovacího strojku k nitrifikaci (procesu za přítomnosti kyslíku).  

Aby se zabránilo zvýšenému přestupu kyslíku hladinou během denitrifikační fáze,  

bude vhodné hladinu zakrýt destičkou z polystyrénu. 
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Obrázek 8 aktivační nádrž modelu  

4.1.3 Dosazovací nádrţ 

 Dosazovací nádrţ je vyrobena z Imhoffova kuţele, kterým se měří objem 

sedimentovaného kalu. Nádrţ slouţí k oddělení směsi vyčištěné vody a aktivovaného kalu, 

která přitéká z aktivační nádrţe. V horní části byla z pryţe pneumatiky vytvořena záchytná 

hrana, která zachycuje vyčištěnou vodu a samospádem ji odvádí do sběrné nádrţe 

vyčištěné vody. Dolní otvor kónusu nádrţe slouţí k odvodu vráceného aktivovaného kalu, 

který zde sedimentuje a zahušťuje se, následně je přečerpáván pomocí čerpadla zpět  

do aktivační nádrţe jako vracený kal. 
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Obrázek 9 dosazovací nádrž modelu 

4.1.4 Aktivovaný kal 

 Aktivovaný kal tvoří vločky bakterií a dalších mikroorganismů. Pro provozní 

odzkoušení byl pouţit nitrifikující aktivovaný kal z městské ČOV v Novém Jičíně.  

Kal by měl obsahovat 3,5 g nerozpuštěných látek na 1 litr. V aktivační nádrţi, kde kal čistí 

splaškovou vodu by se pro udrţení jeho čistících schopností, dle konzultanta  

J. Baťka, měl pohybovat obsah rozpuštěného kyslíku nad 1 g/l. 
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4.2 Příprava umělých splašků 

 Splašky byly vytvořeny uměle v laboratoři. Roztok, jehoţ sloţení poskytl J. Batěk, 

se skládá ze tří sloţek, a to anorganické, organické a dle potřeby i síran amonný  

pro zvýšení koncentrace amonných iontů. Pro testování modelu bylo potřeba připravit 25 l 

splaškové vody. Po vyhotovení roztoku bylo ještě nutné změnit jeho pH,  

které před úpravou bylo 3,75. Změny pH bylo docíleno pomocí 10 % NaOH,  

čímţ bylo upraveno na hodnotu 7,49. 

Anorganická sloţka roztoku 

 Anorganická sloţka se skládá z látek obsaţených v tabulce 7. Do jednoho litru 

odstáté vody je potřeba dát 11,2 ml této anorganické sloţky. Při přípravě 25 l splaškové 

vody bylo pouţito 280 ml roztoku.  

Tabulka 7 Syntetické složení odpadní vody 

Látka Koncentrace [mg/l] 

KH2PO4 2300 

K2HPO4*2H2O 2900 

MgSO4*7H2O 500 

NaHCO3 500 

CaCl2 10 

Citronan ţelezito-amonný 50 

ZnSO4*7H2O 0,5 

MnCl2*4 H2O 0,15 

H3BO3 1,5 

CoCl2*6H2O 1 

CoCl2*2H2O 0,05 

NiCl2*6H2O 0,1 

Na2MoO4*2H2O 0,15 

Organická sloţka roztoku  

 Organická sloţka se skládá ze dvou roztoků, a to acetátu sodného a peptonu. 

Příprava roztoku acetátu sodného: na litr bylo pouţito 108 ml kyseliny octové +60 g NaCl 

(rozpuštěném separátně), v 5 ml je 600 mg CHSK (tj. 120 mg/1 ml). Na přípravu roztoku 
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peptonu, který se rozpustí za tepla 26,5 g/l, z čehoţ dostaneme v 1ml roztoku 30 mg 

CHSK. Tento roztok obsahuje aminoskupiny, coţ svědčí o přítomnosti organicky vázaného 

dusíku. Poměr acetátu a peptonu se mění podle předpokládaného sloţení zkoumané 

odpadní vody.  Nejčastěji je poměr acetátu/peptonu 1:2. Do jednoho litru odstáté vody je 

potřeba přidat 16 ml této organické sloţky. Při přípravě 25 l splaškové vody bylo pouţito 

400 ml roztoku. 

Síran amonný  

 Poslední sloţkou tohoto roztoku splaškové vody je síran amonný, kterého bylo 

potřeba 10 ml na jeden litr. Do 25 l nádoby bylo přidáno 250 ml síranu amonného. 

 

Obrázek 10 Splašková voda 
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5 Testování laboratorního modelu pro čištění odpadních vod 

 Testování modelu proběhlo v laboratoří paní doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. 

Před spuštěním modelu byl proveden rozbor uměle vytvořené splaškové vody,  

aby se po testu mohly srovnat hodnoty s vodou, která byla modelem vyčištěna. Model  

se testoval po dobu 24 h, kdy do nádrţe byla po celou dobu přičerpávána splašková voda  

a z modelu odtékala vyčištěná voda. Proces probíhal za neustálého vracení aktivovaného 

kalu po sedimentaci v dosazovací nádrţi zpět do aktivační nádrţe, ve které probíhal proces 

čištění. Prvních 5 hodin byla kaţdých 30 minut sledována koncentrace kyslíku v aktivační 

nádrţi. Po 24 hodinách testu proběhlo poslední kontrolní měření koncentrace kyslíku. 

Koncentrace kyslíku dle J. Baťka nesměla poklesnout pod 1 g/l. V případě,  

ţe by poklesla pod tuto hranici, aktivovaný kal by ztratil svoji čistící účinnost. Z důvodu, 

ţe koncentrace kyslíku v nádrţi po hodině pokusu klesla pod stanovenou hodnotu  

(viz tab. 8), musel být přidán ještě jeden provzdušňovací strojek. Dále během testu byly 

odebrány dva vzorky vyčištěné vody. První vzorek po 7 hodinách, druhý vzorek  

po 24 hodinách. Následně byl proveden rozbor vyčištěné vody a srovnání se splaškovou 

vodou před přečerpáním přes model čistírny.  

Tabulka 8 Koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži 

Čas měření Koncentrace kyslíku [g/l] Teplota [°C] 

9:00 1,48 18,5 

9:30 1,20 19,6 

10:00 0,95 19,6 

10:30 1,40 20,0 

11:00 2,20 20,1 

11:30 1,48 20,3 

12:00 1,40 20,6 

12:30 1,32 20,7 

13:00 1,25 20,8 

9:00 2,30 20,9 
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5.1 Návod na obsluhu modelu 

1. Vyčištění aktivační nádrţe. Před spuštěním modelu je důleţité vyčistit 

aktivační nádrţ. Čištění nádrţe musí být důkladné, jelikoţ při určitých pokusech je důleţité 

zváţit i příbytek či úbytek aktivovaného kalu proto před uvolněním svorky u výpusti  

z aktivační nádrţe je důleţité si připravit nádrţ a sítko, které zachytí případné usazeniny 

aktivovaného kalu nacházející se na stěnách aktivační nádrţe. Po uvolnění svorky  

se zachytí aktivovaný kal a pomocí stěrky lze vyčistit i stěny a zachytit případné 

usazeniny, které se zachytí v námi připraveném sítku. Po stanovení sušiny aktivovaného 

kalu a usazenin se aktivovaný kal vrátí zpět do nádrţe. Usazeniny se po stanovení sušiny 

likvidují, aby nemohly způsobovat ucpání hadiček modelu. Sušina usazenin se připočítá  

k produkci přebytečného kalu. Déle se zapne aerační strojek pro provzdušňování kalu. 

 2. Naplnění dosazovací nádrţe. Je vhodné naplnit dosazovací nádrţ alespoň  

do 3/4 odstátou vodou z vodovodu. V případě kdyby k naplnění nedošlo, trvalo by dlouho, 

neţ by voda v dosazovací nádrţi dosáhla přepadové hrany. 

 3. Promačkání trubiček. Dalším krokem před spuštěním modelu je promačkání 

všech trubiček z důvodu usazení aktivovaného kalu na jejich vnitřních stěnách. 

Nejpečlivěji by se měl odstranit usazený kal na trubičce, která vede z aktivační nádrţe. 

Kdyby došlo k jejímu ucpání, mohlo by dojít k postupnému plnění aktivační nádrţe  

aţ do doby, kdy by kal začal přepadávat z nádrţe. 

 4. Nastavení výkonu čerpání. Na čerpadle se nastaví výkon čerpání. Poţadovaný 

objem čerpaného mnoţství se vypočítá pomocí trojčlenky. Výrobce udává,  

ţe na maximální výkon nastavitelný na 999 promilí čerpadlo v hadičkách o průměru  

ID 4 mm přečerpá 250 ml/min. Proto pro náš poţadovaný objem přečerpané vody x 

vypočteme z rovnice kolik promilí je potřeba nastavit na čerpadle  ‰ = 
     

     
 

 5. Připojení splaškové vody a sepnutí spínače na čerpadle. Po nastavení 

čerpaného mnoţství se připojí k modelu splašková voda a zapne se spínač na čerpadle.  

V tomto okamţiku se začíná přečerpávat splašková voda do aktivační nádrţe, kde probíhá 

její čištění. Při dosaţení hladiny kolem 5,5 - 6 l dojde k přelévání vody do dosazovací 

nádrţe, kde se aktivovaný kal odděluje od vyčištěné vody a sedimentuje na dno nádrţe, 
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zatímco vyčištěná voda stoupá nahoru a přepadává přes přepadovou hranu, ze které odtéká 

do připravené nádrţe. 

5.2 Technické parametry modelu 

 Návod na vypočtení technických parametrů modelu poskytl konzultant práce  

pan J. Batěk. 

Doba zdrţení 

 Doba zdrţení se vypočítá dělením objemu nádrţe hodinovým přítokem odpadní 

vody. Objem nádrţe je tedy 6,5 l a hodinový přítok při nastavení 56 ‰ je 0,83 l/h.  

Doba zdrţení je tedy 7,8 h. 

Doba kontaktu 

 Doba kontaktu se vypočítá dělením objemu nádrţe hodinovým přítokem odpadní 

vody včetně recirkulace kalů. Objem nádrţe je tedy 6,5 l a hodinový přítok odpadní vody 

včetně recirkulace kalů se vypočítá tak ţe hodinový přítok se násobí dvěma coţ je 1,66 l/h. 

Doba kontaktu je tedy 3,9 h. 

Koncentrace kalu 

 Jedná se o sušinu kalu (nerozpuštěné látky) v kg/m
3
. V případě testování bylo  

3,6 g/m
3
 nerozpuštěných látek. 

Objemové zatíţení 

 Hmotnostní mnoţství BSK5 přivedené na 1 m
3
 aktivační nádrţe za den  

v  kg/(m
3
.d). Z vypočteného BSK5 , které vyšlo 690, se vydělí objemem nádrţe tedy 6,5 l. 

Po převedení vyšlo 0,69g/l.0,83.24/6,5 = 2,1 g/l.d = 2,1 kg/m
3
.d 

Zatíţení kalu
 

 Hmotnostní mnoţství BSK5 přivedené na 1 kg sušiny kalu v aktivační nádrţi  

za den, tj. kg/(kg.d). Jedná se tedy o rozdíl objemového zatíţení nádrţe a koncentraci kalu. 

Zatíţení kalu tedy vyšlo 2,1/3,6 = 0,59 g/l.d = 0,59 kg/m
3
.d 

Další hodnoty se vypočítají při specifickém testu na modelu dle uvedeného návodu. 

Produkce kalu 

 Hmotnostní mnoţství vytvořené biomasy přebytečného kalu. Uvádí se v kg/d. 
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Specifická produkce kalu 

 Jedná se o mnoţství přebytečného kalu, který vznikne z 1 kg přivedené  BSK5.  

Stáří kalu 

 Odpovídá teoretické době, po kterou aktivovaný kal setrvává v aktivační nádrţi. 

Vypočítá se tak, ţe se celková zásoba kalu v aktivaci dělí denní produkcí kalu.  

Uvádí se ve dnech. 

Kalový index 

 Udává, jaký objem v ml zaujme 1 g sušiny aktivovaného kalu po 30 min. 

sedimentace. To charakterizuje sedimentační a zahušťovací vlastnosti aktivovaného kalu. 

Udává se v ml/g. Do hodnoty 150 ml/g se jedná o provozně vhodný aktivovaný kal.  

Kal s vyššími hodnotami se nazývá zbytnělý. Příčinou je pomnoţení vláknitých bakterií  

v kalu (Sphaerotilus natans, Microthrix parvicella, Leucothrix, Thiothrix a řada dalších 

druhů). 

5.3 Analýza splaškové a vyčištěné vody. 

 Pro analýzu byl odebrán vzorek splaškové vody a 2 vzorky vody, která byla 

vyčištěná modelem. První vzorek byl odebrán po 7 hodinách provozu modelu a druhý  

po 24 hodinách. Ve vzorcích se určovalo mnoţství amoniaku, dusitanů, fosforu, 

nerozpuštěných látek, celkového dusíku, CHSK a BSK5. Také byla změřena hodnota pH 

pro vzorek jedna byla stanovena na 7,78 a druhého vzorku 7,79. Analýza byla provedena  

v chemických laboratořích VŠB. Pro postup stanovení těchto látek byl pouţit návod,  

který byl poskytnut paní doc. Ing. Silvií Heviánkovou, Ph.D.  Nakonec byly komparovány 

hodnoty splaškové vody s oběma vzorky vyčištěné vody. 

5.3.1 Stanovení amoniakálního dusíku 

 Stanovení amoniakálního dusíku je zaloţeno na reakci amoniaku a hydroxidu 

alkalických kovů s tetrajodortuťnatanem sodným nebo draselným za vzniku jodidu.  

Po připravení potřebného roztoku (viz příloha 1), stanovení amoniakálního dusíku 

probíhalo na spektrofotometru Lange DR 2800. Pro vzorek splaškové vody byly 

připraveny 2 vzorky. První byl naředěn 100x druhý 50x průměrná hodnota NH4
+
 byla 
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99,25 mg pro převedení na amoniakální dusík se pouţil koeficient 1mg NH4
+
= 0,7765 mg 

N.NH4
+
. Výsledná hodnota obsahu amoniakálního dusíku byla stanovena  

na 77,07 mg. Postup stanovení pro oba vzorky vyčištěné vody byl stejný. Pro vzorek číslo 

1 hodnota NH4
+ 

byla na spektrofotometru stanovena na 8,75 mg, u vzorku číslo 2 na 7,7 

mg. Po převedení na N.NH4
+
 vzorek číslo 1 obsahoval 6,79 mg a vzorek číslo 2 obsahoval 

5,98 mg amoniakálního dusíku. 

5.3.2 Stanovení dusitanů 

 Podstatou stanovení dusitanů je diazotace kyseliny sulfanilové přítomnými dusitany 

a kopulace diazoniové soli s N-/1-naftyl/-ethylendiaminhydrochloridem za vzniku 

červeného azobarviva. Intenzita zbarvení je přímo úměrná koncentraci dusitanů.  

Po přípravě vhodného roztoku (viz příloha 2) se dusitany stanovily na spektrofotometru 

Lange DR 2800. Vzorek splaškové vody neobsahoval ţádné dusitany. Do vyčištěné vody 

se dostaly přeměnou při čistícím procesu. Vzorek 1 obsahoval 9,5 mg/l a vzorek 2 

obsahoval 11,5 mg/l dusitanů obsaţených ve vodě. 

5.3.3 Stanovení fosforu 

 Oxidací peroxodisíranem v prostředí kyseliny sírové se rozloţí organické 

sloučeniny fosforu. Zároveň se kvantitativně hydrolyzují všechny polyfosforečnany. 

Oxidačním rozkladem vzniknou rozpuštěné anorganické orthofosforečnany (viz příloha 3). 

Ty se pak stanoví absorpční spektrometrií po reakci s molybdenanem a po redukci vzniklé 

kyseliny molybdatofosforečné askorbovou kyselinou jako fosfomolybdenová modř. 

Prvním krokem bylo určení celkového fosforu a následným převodem  

(kdy 1 mg PO4
3-

= 0,326 mg/l P), byla získána hodnota fosforu. Splašková voda obsahovala 

0,475 mg/l PO4
3-

 a po převedení 15 mg/l fosforu. Vzorek číslo 1 obsahoval 37 mg/l PO4
3-

  

a po převedení 12,06 mg/l fosforu, vzorek číslo 2 obsahoval 45 mg/l PO4
3-

 a po převedení 

14,67 mg/l fosforu. 

5.3.4 Stanovení nerozpuštěných látek 

 Mnoţství nerozpuštěných lýtek bylo stanoveno přefiltrováním 100 ml roztoku  

přes membránové filtry o průměru 50 mm a velikosti póru 0,40 značky PRAGOPOR 6. 

Před filtrováním byla zváţena miska s filtrem, který neobsahoval ţádné nerozpuštěné 
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látky. Následně se přes filtr přefiltrovalo 100 ml roztoku, který obsahoval NL  

a po vysušení při teplotě 105°C do konstantní hmotnosti se miska s filtrem opět zváţila  

a vypočítal se rozdíl. Postup provádění pokusu je uveden v příloze 4. Vzorek splaškové 

vody obsahoval 2 mg/l nerozpuštěných látek, ve vzorku číslo 1 byla zjištěna koncentrace 

20 mg/l a u vzorku 2 se prováděli dvě měření jedno pro zjištění koncentrace 

nerozpuštěných látek v odsazeném vzorku a druhé pro zjištění koncentrace nerozpuštěných 

látek v zhomogenizovaném vzorku. Odsazený vzorek obsahoval 4 mg/l nerozpuštěných 

látek a zhomogenizovaný vzorek 191 mg/l nerozpuštěných látek.  

5.3.5 Stanovení celkového dusíku 

 Princip stanovení celkového dusíku dle firmy Lange. Anorganický a organický 

vázaný dusík se oxiduje na dusičnany při digerování s peroxodvojsíranem. Dusičnanové 

ionty reagují s 2,6 - dimetylfenolem v roztoku kyseliny sírové a fosforečné za vzniku 

nitrofenolu. Hodnota celkového dusíku ve splaškové vodě byla změřena na přístroji Lange 

LCK 338 a stanovena na 95,3 mg/l pro splaškovou vodu. Pro vzorek číslo 1 celkový dusík 

byl stanoven na 37,8 mg/l a pro vzorek číslo 2 na 44,2 mg/l. 

5.3.6 Stanovení dusičnanů 

 Při stanovení dusičnanů ze vzorku vody nitrují dusičnany kyselinu salicylovou  

v prostředí koncentrované kyseliny sírové nebo trichloroctové. Bylo nutné vytvořit 

kalibrační roztok (viz příloha 5), ze kterého se určí koncentraci dusičnanů. Měření 

probíhalo na spektrofotometru Lange DR 2800. Hodnota dusičnanů  

ve vzorku splaškové vody byla stanovena na 3,8 mg/l ve vzorku číslo jedna se stanovila  

na 98,4 mg/l a ve vzorku číslo 2 byla naměřená hodnota stanovena na 65,6 mg. 

5.3.7 Stanovení CHSK 

 Ke stanovení CHSK byl pouţit spektrofotometr Aquamate a byl následován postup 

dle přílohy 6. Měření probíhalo při rozsahu 100-1500 mg/l. Byla zjištěna hodnota CHSKcr 

pro splaškovou vodu v mnoţství 948,82 mg/l, pro vzorek číslo 1 byla 

změřenahodnota142,23 mg/l a pro vzorek 2 byla hodnota stanovena na 133,61 mg/l. 
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5.3.8 Stanovení BSK5  

 Biochemická spotřeba kyslíku je rozdíl nultého a pátého dne (více kapitola 2.2.2). 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku se stanoví odměrnou jodometrickou Winklerovou 

metodou v Alsterbergově modifikaci (viz příloha 7). 

Tabulka 9 Naměřené hodnoty BSK5 

Vzorek Den 

Číslo a objem 

kyslíkové 

láhve 

Spotřeba 

Thiosíranu 

Koncentrace 

kyslíku 

0 
Slepý vzorek 0 474-309,20 ml 6,65 ml 8,72 mg/l 

Slepý vzorek 5 306-295,53 ml 6,30 ml 8,64 mg/l 

1 
Vzorek č. 1 0 315-295,03ml 6,16 ml 8,47 mg/l 

Vzorek č. 1 5 3-300,65ml 5,53 ml 7,46 mg/l 

2 
Vzorek č. 2 0 372-297,84ml 6,11 ml 8,32 mg/l 

Vzorek č. 2 5 984-296,64ml 4,78 ml 6,53 mg/l 

3 

Splašková 

voda 
0 316-298,34ml 6,37 ml 8,66 mg/l 

Splašková 

voda 
5 981-297,94ml 3,74 ml 5,09 mg/l 

 Dále se výpočty prováděly také podle návodu v příloze č. 7. Nejprve se vypočetlo 

BSK5´pro slepý pokus. BSK5´= 8,72 - 8,64 = 0,08 mg/l. Tento údaj je potřebný pro 

vypočet hodnot BSK5 pro zbývající vzorky. Hodnota BSK5 se vypočítá z následujícího 

vzorce. 

 

         c
m0

(O
2
) - c

m5
(O

2
) – [ BSK´

5
(10

3
- V

v
) * 10

-3
 ] 

 BSK5 =     

                         Vv.10-3 

 

Pro splaškovou vodu BSK5 vyšlo 690 mg/l 

Pro vzorek číslo 1 BSK5 vyšlo 18 mg/l 

Pro vzorek číslo 2 BSK5 vyšlo =33 mg/l 

5.4 Srovnání hodnot 

 Hodnoty v tabulce č. 10 srovnávají porovnání ukazatelů jakosti ve splaškové vodě 

před vyčištěním modelem ČOV a vzorkem číslo 1, který byl odebrán po 7 hodinách 

provozu modelu a vzorkem číslo 2 který byl odebrán po 24 hodinách provozu modelu.  
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Tabulka 10 Srovnání hodnot splaškové a vyčištěné vody 

Ukazatelé jakosti   Stanovené hodnoty 

vzorek č.   splašková voda 
vzorek č. 

1 

vzorek č. 

2 

pH   7,49 7,78 7,74 

CHSKCr mg.l
-1

 946,00 142 133 

NH4
+           

 mg.l
-1

 99,25 8,65 15,4 

N-NH4
+           

 mg.l
-1

 77,07 6,72 11,96 

NO3
-
 mg.l

-1
 3,8 98,4 64,4 

N-NO3
-
 mg.l

-1
 0,86 22,23 14,55 

NO2
-
 mg.l

-1
 0 9,5 11,5 

N-NO2
-
 mg.l

-1
 0 2,89 3,5 

N celk. mg.l
-1

 95,3 37,8 44,2 

P celk.    mg.l
-1

 15,49 6,03 7,34 

NL mg.l
-1

  2 20  4 a 191  

BSK5 mg.l
-1

 690 18   33 

 

Pro srovnání zde uvádím přílohu č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

Tabulka 11 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění městských odpadních vod (hodnoty pro 

citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) (NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61/2003 Sb.) 

Kategorie 

ČOV 

(EO) 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ N celk. P celk. 

p m p m p m průměr m průměr m průměr m 

< 500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500 - 

2000 
125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

2001 - 10 

000 
120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 

10 001 - 

100 000 
90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 

> 100 

000 
75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

(p) přípustné hodnoty, (m) maximální hodnoty a hodnoty průměru. Koncentrace ukazatelů 

znečištění vypouštěných odpadních vod je v tabulce udávána v mg/l. 
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6 Diskuse a závěr 

 Cílem bakalářské práce byla stavba modelu pro čištění odpadních a zjištění  

jeho funkčnosti při čištění splaškové odpadní vody za pouţití technologie zvané 

intermitující aktivace.  

 Na základě návrhu byl sestaven model čistírny odpadních vod, který se skládal  

ze tří částí. První částí byla aktivační nádrţ, vyrobená z plastového kanystru o objemu  

6,5 litrů. V aktivační nádrţi docházelo k čištění splaškové vody za pomoci aktivovaného 

kalu. Hlavní funkcí aktivovaného kalu, jeţ je tvořen vločkami bakterií a dalších 

mikroorganismů, je zbavovat vodu rozpuštěných látek ve splaškové vodě. Aktivační nádrţ 

provzdušňoval provzdušňovací akvarijní strojek, který zásoboval aktivovaný kal kyslíkem. 

V případě, ţe by koncentrace kyslíku klesla pod 1 g/l, aktivovaný kal by ztratil svou čistící 

schopnost a také by odumřel. Druhou částí byla dosazovací nádrţ. Ta byla vyrobená  

z Imhoffova kuţele a slouţila k oddělení aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Poslední, 

mechanickou, částí bylo čerpadlo typu PCD 81.2 pro čerpání ve dvou hadičkách o průměru 

ID 4 mm. Čerpadlo slouţilo k přečerpání splaškové vody do aktivační nádrţe a přečerpání 

sedimentovaného aktivovaného kalu z dosazovací nádrţe do aktivační nádrţe.  

 Splašková voda byla umístěna do dvacetipětilitrového kanystru, odkud byla 

přečerpávána do aktivační nádrţe, kde probíhal proces čištění. Následně voda po dosaţení 

určité výšky vodního sloupce postupovala do dosazovací nádrţe, kde se voda oddělovala 

od aktivovaného kalu, který sedimentoval na dno dosazovací nádrţe a byl čerpán  

jako vracený kal zpět do aktivační nádrţe. Vyčištěná voda v horní části nádrţe přetékala 

přes přepadovou hranu a byla odváděna do nádrţe pro čistou vodu.  

 Pro potřeby laboratorních pokusů byl namíchán roztok splaškové vody,  

který se skládal ze sloţky anorganické, organické a síranu amonného. Před čištěním byly 

na této vodě provedeny jakostní zkoušky, které poté slouţily ke komparaci se vzorky vody 

vyčištěné. První vzorek (vzorek 1) vyčištěné vody byl odebrán po 7 hodinách, druhý 

vzorek (vzorek 2) po 24 hodinách.  

 Účinnost čištění splaškové vody lze dokumentovat na několik vybraných 

parametrech. Např. hodnota CHSKCr, kterého splašková voda obsahovala 946 mg.l
-1

, klesla 

a u vzorku 1 dosahovala hodnoty 142 mg.l
-1

 a u druhého vzorku 133 mg.l
-1

, coţ značí  

o tom, ţe hodnota CHSKCr se sníţila o 85 %. Nebo hodnota BSK5 se sníţila z hodnoty  
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690 mg.l
-1

 u splaškové vody na 18 mg.l
-1

 u vzorku 1 a 33 mg.l
-1

 u vzorku 2. Hodnota BSK5 

se u vzorku 1 oproti splaškové vodě sníţila o 97,4 %.  

 Lze říci, ţe cíl práce byl splněn. Byl sestaven model čistírny odpadních vod,  

na kterém byly laboratorními pokusy dokázány čistící vlastnosti. Model můţe slouţit 

dalším studentům k názorné demonstraci čistícího procesu a provádění vlastních 

experimentů. 
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Příloha 1 Stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým činidlem absorpční 

spektrofotometrií 

Princip: 

 Stanovení je zaloţeno na reakci amoniaku a hydroxidu alkalických kovů  

s tetrajodortuťnatanem sodným nebo draselným za vzniku jodidu tzv. Millonovy báze 

(oxidimerkuriaminjodidu). 

 2(HgI4)
2- + NH3+ 3 OH- = (Hg2N)I.H2O + 7 I- + 2 H2O 

 Rtuť tu vystupuje jako substituent vodíku v molekule jodidu amonného. Uvedený 

jodid je málo rozpustná ţlutohnědá sloučenina, která při podmínkách stanovení a při 

malých koncentracích amoniaku vytváří ţlutohnědé koloidní roztoky, jejichţ barevnou 

intenzitu lze stanovovat spektrofotometricky. 

Chemikálie: 

 Destilovaná voda bez amoniaku. 

Destilovaná nebo deionizovaná voda snadno absorbuje amoniak z ovzduší laboratoře. 

Proto je lépe pro přípravu všech činidel a k ředění vzorků pouţívat čerstvě 

destilovanou vodu, nebo alespoň po destilaci uchovávanou v uzavřené láhvi,  

a to pokud moţno v místnosti, kde se nepracuje s amoniakem. Před pouţitím 

destilované vody při přípravě činidel, kalibračních roztoků i při ředění vzorku se vţdy 

musíme přesvědčit (kvalitativní zkouškou s Nesslerovým činidlem), zda pouţívaná 

destilovaná voda vyhovuje poţadavku negativní reakce s Nesslerovým činidlem. 

Není-li tomu tak, pak je nutné z destilované vody i stopy amoniakálního dusíku 

odstranit. K destilované vodě v zásobní láhvi se přidá měnič kationtů v cyklu H
+  

a směs se několikanásobně důkladně promíchá. Pak se měnič nechá usadit na dně 

láhve a destilovaná voda je ihned pouţitelná. 

 Nesslerovo činidlo.  

100 g HgI2 a 70 g KI se rozpustí v malém objemu destilované vody a smísí  

se s předem připraveným roztokem hydroxidu sodného (160 g NaOH se rozpustí  

asi v 500 ml destilované vody a ochladí se). Směs se doplní na objem 1 l destilovanou 

vodou. Pouţívá se čirý roztok alespoň po pětihodinovém usazování. Uchovává  

se v tmavé láhvi. 
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 Vinandraselno-sodný (Seignetova sůl), 50%ní roztok.  

V destilované vodě se rozpustí 50 g KNaC4H4O6.4 H2O, přidá se 0,2 aţ 0,5 ml 

Nesslerova činidla a doplní se destilovanou vodou na 100 ml. Roztok důkladně 

protřepeme a necháme usadit eventuální sraţeninu. Roztok lze pouţít, jakmile je čirý. 

 Hydroxid sodný, 15%ní roztok.  

15 g NaOH se rozpustí ve 100ml destilované vody. 

 Chlorid amonný, standardní zásobní roztok, cm(N)= 0,1 g l
-1

.  

0,2965 g NH
4
Cl vysušeného při teplotě 100°C se rozpustí v destilované vodě a touto 

vodou se doplní na 1 l. Roztok uchovávaný v chladu a temnu je stálý asi 4 týdny. 

Kalibrační graf: 

 Připraví se kalibrační roztoky o koncentraci amoniakálního dusíku 0,5 aţ 3 mg.l
-1

  

a zpracují se dále uvedeným postupem, proměřují se v kyvetě dlouhé 5 cm při vlnové délce 

425nm. Naměřené absorbance se po odečtení absorbance slepého stanovení vynesou  

do kalibračního grafu proti koncentraci N-NH
3 mg.l

-1
. 

Postup: 

 K 50 ml vzorku nebo ředěného vzorku (ředit musíme destilovanou vodou bez 

amoniaku) se přidají 2 kapky roztoku vinanusodnodraselného a směs se promíchá. (K 

vodám s velkou koncentrací vápníku nebo hořčíku nebo obou iontů se přidá 0,5 aţ 1 ml 

roztoku vinanu). Přidá se 1 ml Nesslerova činidla a směs se opět promíchá. Po 10 minutách 

se měří absorbance při vlnové délce 425nm. Odečítá se absorbance slepého stanovení, 

provedeného stejným způsobem s destilovanou vodou bez amoniaku. 

Výpočet: 

 Hmotnostní koncentrace amoniakálního dusíku ve vzorku se určí z kalibračního 

grafu s přihlédnutím k ředění vzorku. Jestliţe spektrofotometrické stanovení bylo 

prováděno v destilátu, je nutno při vyhodnocování přihlédnout i ke změnám objemu při 

destilaci. 

Přepočet na dusík: 1 mg NH4
+
  = 0,7765 mg N-NH4 
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Příloha 2 Stanovení dusitanů se sulfanilovou kyselinou a N-/1-naftyl/ 

ethylendiaminhydrochloridemabsorpční spektrofotometrií 

Princip: 

 Podstatou stanovení je diazotace kyseliny sulfanilové přítomnými dusitany a 

kopulace diazoniové soli s N-/1-naftyl/-ethylendiaminhydrochloridem za vzniku červeného 

azobarviva. Intenzita zbarvení je přímo úměrná koncentraci dusitanů. 

 

Chemikálie: 

1 Sulfanilová kyselina, roztok.  

3,46 g kyseliny sulfanilové a 27,2 g hydrogen síranu draselného se rozpustí  

v destilované vodě a doplní do 1000 ml. 

2 N-/1-naftyl/-ethylendiaminhydrochlorid,kopulační roztok 0.040 g činidla se rozpustí 

ve 100ml destilované vody. Roztok se uchovává ve tmě. 

3 Dusitan sodný, standardní zásobní roztok o koncentraci c
m

(NO2
-) =100 mg l

-1
.  

0,14996 g NaNO
2 předem vysušeného při teplotě 105°C se rozpustí v destilované 

vodě a touto vodou se doplní na 1 l. Standardní zásobní roztok dusitanu je nestálý, 

proto se doporučuje konzervace, a to přídavkem chloroformu (1 ml na 1 l roztoku). 

Kalibrační graf: 

              Připraví se kalibrační roztoky o koncentraci iontů NO2
- 0,05 aţ 0,5 mg l

-1
  

a zpracují se dále uvedeným postupem. Hodnoty změřené absorbance se po odečtení 

hodnoty slepého stanovení vynesou do kalibračního grafu proti koncentraci iontů NO2
-, 

popř. N-NO2
-, v mg l

-1
. 

Vizuální stanovení v Nesslerových válcích: 

             Je vhodné zejména pro stanovení velmi malých koncentrací iontů NO2
- (řádově 

setiny aţ 0,1 mg l
-1

). Kalibrační roztoky je nutno připravit přímo do Nesslerových válců  

a to pro koncentrace iontů NO2
- 0,002 aţ 0,05 mg l

-1
. 

Postup: 

 K 25 ml čirého vzorku s obsahem iontů NO2
- pod 0,6 mg.l

-1
 se v odměrné baňce  

50 ml přidá 2,5 ml roztoku sulfanilové kyseliny a směs se důkladně promíchá. Po 10 

minutách se přidá 2,5 ml kopulačního roztoku, směs se důkladně promíchá a nechá dalších 

20 minut stát. Po uběhnutí tohoto času se baňka doplní po rysku dest. vodou, 
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 promíchá a měří se absorbance při 550nm. Zbarvení je stálé 24 hodin. Stejným způsobem 

provedeme slepé stanovení, které od hodnoty odečteme. 

Výpočet: 

 Hmotnostní koncentrace dusitanů, jako NO2
- nebo N-NO2

-, v mg l
-1

, 

se určí ve vzorku z kalibračního grafu s přihlédnutím k ředění vzorku před stanovením. 

Přepočet na dusík: 1 mg NO2
-
 = 0,3045 mg N-NO2 
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Příloha 3 Stanovení veškerého fosforu oxidačním rozkladem na rozpuštěné 

anorganické orthofosforečnany a jejich stanovení absorbční spektrometrií po reakci 

s molybdenanem amonným a po redukci askorbovou kyselinou 

Princip: 

 Oxidací peroxodisíranem v prostředí kyseliny sírové se rozloţí organické 

sloučeniny fosforu. Zároveň se kvantitativně hydrolyzují všechny polyfosforečnany. 

Oxidačním rozkladem vzniknou rozpuštěné anorganické orthofosforečnany. Ty se pak 

stanoví absorpční spektrometrií po reakci s molybdenanem a po redukci vzniklé kyseliny 

molybdatofosforečné askorbovou kyselinou jako fosfomolybdenová modř. 

Chemikálie: 

 Kyselina sírová, činidlo I, zředěná. 300 ml H
2
SO

4
(=1,84 g cm

-3
) se smísí  

s destilovanou vodou a touto vodou se doplní na 1 l. 

 Peroxodisíran amonný nebo draselný p.a., tuhý. 

 Fenolftalein, 0,5%ní roztok. 

 Hydroxid sodný, roztok 1mol.l
-1

 . 

 Kyselina sírová, činidlo II, zředěná. 25 ml H
2
SO

4 (=1,84 g cm
-3

) se smísí  

s destilovanou vodou a touto vodou se doplní na 1 l. 

 Činidla pro stanovení rozpuštěných anorganických orthofosforečnanů absorpční 

spektrofotometrií  

 Kyselina sírová, zředěná 140 ml H
2
SO

4 
(=1,84 g cm-3) se smísí s destilovanou 

vodou a touto vodou se doplní na 1 l. 

 Molybdenan amonný, 3%ní roztok. 15,0 g (NH
4
)

6 
Mo

7
O

24
.4H

2
O se rozpustí v 500 ml 

destilované vody. Uchovává se v polyetylenové láhvi při teplotě 4°C. 

 Askorbová kyselina, roztok. 2,16 g askorbové kyseliny p.a. se rozpustí ve 100 ml 

destilované vody. Roztok uloţený v chladničce je stálý 3 týdny. 

 Vinanantimonylo-draselný, roztok. 0,68 gK (SbO)C4H4O6.0,5H2O p.a. (jed)  

se rozpustí v 500 ml destilované vody. Uchovává se při teplotě 4°C. 

 Směsné činidlo. Těsně před pouţitím se smísí roztoky v tomto poměru:  

1 (50 ml), roztok 2 (20 ml), roztok 3 (20 ml) a roztok 4 (10 ml). 
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Postup: 

 Do Kjeldahlovy baňky nebo kádinky se odměří 50 ml dobře promíchaného 

nefiltrovaného vzorku nebo zředěného vzorku, přidá se 1 ml zředěné kyseliny sírové, 

činidlo I, a 0,4 g peroxodisíranu amonného. Směs se zahřeje k varu a udrţuje se ve varu,  

neţ se objem sníţí asi na 10 ml (nesmí se vypařit celý objem) přidá se 30 ml destilované 

vody a znovu se vaří, opět neţ se objem sníţí asi na 10 ml, celkem asi 25 – 30 minut.  

Po ochlazení se přidá několik kapek fenolftaleinu a přidává se roztok NaOH do slabě 

růţového zbarvení. Pak se vzorek odbarví potřebným mnoţstvím zředěné H2SO4, činidlo 

II. Směs se převede do odměrky o objemu 50 ml a doplní se po rysku destilovanou vodou. 

V takto upravené směsi se stanoví rozpuštěné anorganické orthofosforečnany. 

Stanovení rozpuštěných anorganických orthofosforečnanů absorpční 

spektrofotometrií  

 K 50 ml vzorku po oxidaci přelitém do erlenmeyerovy baňky se přidá 5 ml 

směsného činidla. Po promíchání se roztok nechá 15 min. reagovat a pak se změří 

absorbance při vlnové délce 690nm. Od její hodnoty se odečte absorbance slepého 

stanovení, provedeného podle stejného postupu s redestilovanou vodou. 

Výsledek se vyjádří jako veškerý fosfor ve formě PO4
3-

 nebo P. 

Přepočet na fosfor: 1 mg PO4
3-

 = 0,326 mg P. 
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Příloha 4 Gravimetrické stanovení nerozpuštěných látek 

Princip: 

 Stanovení spočívá v kvantitativním zachycení nerozpuštěných látek z přesně 

odměřeného objemu homogenního vzorku na filtru a ve zjištění hmotnosti těchto 

nerozpuštěných látek po vysušení při teplotě 105°C do konstantní hmotnosti. 

Úprava filtrů před stanovením: 

 Před vlastním stanovením je nejdříve nutno filtry zbavit balastních látek, a to 

následujícím způsobem: Membránové filtry je třeba vypírat v destilované vodě (asi 20 ks 

ve 400 ml vody) pět minut při mírném varu. Vypírání se opakuje třikrát, a to vţdy s novou 

dávkou destilované vody. Takto vyvařené filtry je nutno předsušit asi půl hodiny  

při obyčejné teplotě, nejlépe na hodinovém sklíčku nebo na filtračním papíře za občasného 

obracení. Dosuší se v sušárně, při teplotě 105°C do konstantní hmotnosti (asi dvě hodiny).  

Takto upravené filtry se mohou skladovat v exikátoru. Při všech operacích s těmito filtry  

se pracuje s tzv. filatelistickými pinzetami (bez vroubků). Papírové filtry je rovněţ nutno 

před pouţitím promýt, a to dostatečným mnoţstvím horké destilované vody. 

Postup: 

 Předem zváţený membránový filtr, podloţený řídkým papírovým filtrem stejného 

průměru se upnou do filtračního zařízení. Za sníţeného tlaku se přefiltruje takový objem 

homogenního vzorku vody, aby hmotnost váţené sušiny byla v rozmezí 10 aţ 100 mg  

(asi 100 ml). Nerozpuštěné látky, které při filtraci ulpěly na stěnách nálevky filtračního 

zařízení, se destilovanou vodou spláchnou na filtr. Po filtraci se filtrační zařízení rozebere, 

filtr se pinzetou vyjme a suší se na označeném podloţním sklíčku, nejprve na vzduchu  

při obyčejné teplotě a potom v sušárně při teplotě 105°C. Po vysušení do konstantní 

hmotnosti a po vychladnutí v exikátoru se filtr s nerozpuštěnými látkami zváţí. 

Výpočet: 

Hmotnostní koncentrace sušiny nerozpuštěných látek se vypočítá podle vzorce: 

   (m1 - m2). 106 

           cm (NL) = 

    Vo 
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kde: 

cm (NL) koncentrace (sušiny) nerozpuštěných látek (mg l-1) 

m
1
  hmotnost filtru s nerozpuštěnými látkami po vysušení (g), 

m
2
  hmotnost vysušeného filtru (g), 

V
o
  objem filtrovaného vzorku (ml). 

 Hmotnostní koncentraci nerozpuštěných látek lze také stanovit výpočtem, a to jako 

rozdíl hmotnostních koncentrací veškerých a rozpuštěných látek. 
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Příloha 5 Stanovení dusičnanů salicylanem sodným absorpční spektrofotometrií 

Princip: 

 Při stanovení dusičnanů ze vzorku vody nitrují dusičnany salicylovou kyselinu v 

prostředí koncentrované kyseliny sírové nebo trichloroctové podle reakce 

  

COOH

OH

+ HNO3
H2SO4

O2N COOH

CH3

+

COOH

OH

NO2  

Chemikálie: 

1. Salicylan sodný, 1%ní vodný roztok. Je stálý asi týden, uchovává se raději v chladnu. 

2. Kyselina sírová, koncentrovaná (=1,84 g cm
-3

), bez iontů NO3
-. 

3. Hydroxid sodný, 30%ní roztok. Do asi 500 ml destilované vody se po částech  

a za stálého míchání vnese 300 NaOH, po rozpuštění a ochlazení se doplní 

destilovanou vodou na 1 l. 

4. Kyselina chlorovodíková, zředěná v objemovém poměru 1:6. 1 díl koncentrované HCl 

(=1,19 g cm
-3

) se smíchá s šesti díly destilované vody a ochladí se. 

5. Dusičnan draselný, standardní zásobní roztok o koncentraci cm(NO3
-)=100 mg l

-1
. 

0,163 1 g KNO3 sušeného předem při teplotě 105°C do konstantní hmotnosti  

se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1 l. 

Kalibrační graf: 

 Připraví se kalibrační roztoky o koncentracích iontů NO
3

-1
, 0 aţ 25 mg l

-1
 a zpracují 

se dále uvedeným postupem. Hodnoty změřené absorbance se po odečtení hodnoty 

absorbance slepého stanovení vynesou do kalibračního grafu proti koncentraci dusičnanů 

jako NO3
-, popř. N-NO3

-, v mg l
-1

. 
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Postup: 

 Do odpařovací porcelánové misky se odpipetuje 10 ml čirého vzorku nebo 

zředěného vzorku s obsahem asi 0,05 aţ 0,25 mg iontů NO3
-, který prošel měničem 

kationtů ve vodíkovém cyklu. Vzorek se zalkalizuje přidáním 0,2 ml roztoku NaOH. 

(Alkalická reakce vzorku při odpařování je nutná, jinak dochází  

k těkání HNO3!). Potom se přidá 1 ml roztoku salicylanu sodného a vše se odpaří na vodní 

lázni do sucha. Miska s odparkem se nechá v digestoři zchladit, pak se opatrně přidá 1,0 ml 

kyseliny sírové tak, aby celý odparek byl kyselinou ovlhčen. Kyselina musí působit  

10 minut. Po této době se přidá asi 20 ml destilované vody a 7,0 ml roztoku hydroxidu 

sodného. Obsah odpařovací misky se krouţivým pohybem dokonale promíchá, 

kvantitativně se převede do odměrné baňky o objemu 50 ml a po rysku se doplní 

destilovanou vodou. Obsah se promíchá a měří se absorbance při vlnové délce 415nm. 

Ţluté zbarvení je stálé aţ 24 hodin. Stejně postupujeme při stanovení slepého stanovení  

s destilovanou vodou. 

Výpočet: 

 Hmotnostní koncentrace dusitanů (jako NO3
- nebo N-NO3

-, v mg l
-1

) ve vzorku se 

určí z kalibračního grafu. Přitom je třeba přihlédnout k výchozímu objemu vzorku 

pouţitého k analýze, popř. k ředění jiţ vybarveného vzorku. 

Přepočet na dusík: 1 mg NO3
-
 = 0,2259 mg N-NO3 
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Příloha 6 Stanovení CHSK dichromanem draselným (CHCKCr) modifikovaná 

semimikrometoda 

Princip: 

 Oxidační činidlo i reakční podmínky pro oxidaci organických látek ve vzorku jsou 

stejné jako u standardní metody stanovení CHSKcr. Koncentrace chromitého iontu, 

vzniklého redukcí z dichromanu draselného, která je úměrná obsahu organických látek  

ve vzorku vody, se stanoví metodou absorpční spektrofotometrie při vlnové délce 340, 445 

nebo 600nm dle rozsahu křivky. 

Přístroje a pomůcky: 

 Thermoreaktor TR 300 MERCK 

 Spektrofotometr Aquamate 

 Kruhové kyvety 

 Stojánek na kyvety 

Činidla: 

 roztok A na st. CHSK, stejný pro všechny 3 rozsahy, MERCK 

 roztok B na st. CHSK, rozsah 4-40mg.l
-1

 MERCK, 2,85 ml 

 roztok B na st. CHSK, rozsah 10-150 mg.l
-1

 MERCK, 2,85 ml 

 roztok B na st. CHSK, rozsah 100-1500mg.l
-1

 MERCK, 2,3 ml 

 Do prázdné kruhové kyvety odpipetujeme 0,3 ml roztoku A a výše uvedené 

mnoţství roztoku B pro námi poţadovaný rozsah. Opatrně promícháme (pozor, obsah se 

zahřívá!). Lze také pouţít kyvety s obsahem obou roztoků dodaných výrobcem Merck. 

Postup: 

 Zapnout thermoreaktor a 20 minut předehřívat při teplotě 148 
o
C. 

 Do kyvet s obsahem roztoků A i B dle poţadovaného rozsahu přidat 3.0 ml vzorku 

nebo naředěného vzorku. 

 Současně se vzorky stanovíme i slepý pokus s destilovanou vodou. 

 Kyvety vloţit do termoreaktoru a zahřívat 2 hodiny při teplotě 148 
o
C. 

 Vyjmout kyvety a nechat chladit ve stojanu 20 minut. 

 Po dokonalém vychladnutí obsah kyvet promíchat, případně nechat usadit a měřit 

na spekrofotometru Aquamate, za pouţití nástavce pro kruhové kyvety. 
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 Metodu zvolíme podle pouţité koncentrace roztoků: 

 4-40 mg.l
-1

   14560P16.FXD  340nm 

 10-150 mg.
-
1   14540P16.FXD  445nm 

 100-1500 mg.
- 
114541P16.FXD      605nm 

Výpočet: 

Výsledky odečteme na spektrofotometru přímo v mg.l-1. 
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Příloha 7 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) standardní zřeďovací 

metodou 

Princip: 

 BSK
5 se stanoví jako rozdíl koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vzorku  

(či v ředěném vzorku) před proběhnutím a po proběhnutí biochemické oxidace 

organických látek při uzančně standardizovaných podmínkách inkubace vzorku. Stanovený 

úbytek rozpuštěného kyslíku (tj. hodnota BSK
5
) je úměrný obsahu biochemicky 

rozloţitelných organických látek ve vzorku vody. Koncentrace rozpuštěného kyslíku  

se stanoví odměrnou jodometrickou Winklerovou metodou v Alsterbergově modifikaci.  

Za standardní podmínky inkubace vzorku byly zvoleny: 

 doba 5.24 h (odtud BSK
5
,"pětidenní BSK") 

 teplota 20 °C, 

 vyloučení přístupu atmosférického kyslíku a světla, 

 aerobní podmínky během celé inkubace. 

 Dostatečné mnoţství rozpuštěného kyslíku ve vzorku během celé inkubace je 

nezbytné pro průběh aerobních biochemických pochodů. Protoţe rozpustnost kyslíku ve 

vodě je poměrně malá, musí být vzorky vody při jejím větším znečištění dostatečně 

zředěny (odtud zřeďovací metoda). Jinak by mohlo dojít k úplnému vyčerpání 

rozpuštěného kyslíku a to i mnohem dříve neţ za 5 dní. K ředění vzorku se pouţívá 

zřeďovací voda, připravená standardizovaným postupem. Pro zajištění správných 

aerobních podmínek při stanovení BSK
5
 je nutno zajistit: 

 aby vzorek (nebo naředěný vzorek) byl na počátku inkubace nasycen rozpuštěným 

kyslíkem, tj. aby obsahoval O
2 v koncentraci asi 9 mg l

-1
, 

 aby koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku nebo zředěném vzorku po pětidenní 

inkubaci byla nejméně asi 3 mg l
-1

, 

 aby se koncentrace rozpuštěného kyslíku během pětidenní inkubace sníţila nejméně  

o 2 mg l
-1

. U neředěných vzorků samozřejmě neplatí podmínka minimální spotřeby 

kyslíku 2 mg l
-1

,ostatní dvě podmínky musí být splněny. Samozřejmou podmínkou pro 

správné stanovení BSK
5 je dostatek aerobních mikroorganismů, které způsobují 
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rozklad organických látek. Zároveň je nutno zajistit podmínky pro činnost těchto 

mikroorganismů, (vhodné pH, dostatek biogenních prvků a nepřítomnost toxických 

nebo inhibičních látek). 

Chemikálie: 

 Destilovaná voda: 

a) Destilovaná voda k přípravě roztoků a zřeďovací vody. Tato voda musí být 

destilována ve skleněném přístroji. Nesmí obsahovat měď (více neţ 0,01 mg l
-1

), 

volný chlor, chloramin a organické látky. Uchovává se v tmavé láhvi. 

b) Destilovaná voda nasycená kyslíkem. Pro přípravu této vody se ne dlouho 

skladovaná destilovaná voda provzdušňuje (přibliţně 24 hodin), uchovává  

se nasycena vzdušným kyslíkem a chrání se před znečištěním. Zásobní skleněné, 

nejlépe tmavé láhve na destilovanou vodu se nesmějí pouţívat k jiným účelům 

(ani k přípravě zřeďovací vody). Z pracovních důvodů je vhodné, aby teplota 

zřeďovací vody byla 20 °C. 

 Fosforečnanový tlumivý roztok o pH 7,2. 

8,5 g KH
2
PO

4
,21,75 g K

2
HPO

4
, 33,4 g Na

2
HPO

4
.7H

2
O a 1,7 g NH

4
Cl se rozpustí  

v asi 500 ml destilované vody a touto vodou se doplní na 1 l. 

 Síran hořečnatý, roztok. 

22,5 g MgSO
4
.7H

2
O se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1 l. 

 Chlorid vápenatý, roztok.  

27,5 g CaCl
2 se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1 l. 

 Chlorid ţelezitý, roztok.   

0,25 g FeCl
3
.6H

2
O se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1 l. 

 Zřeďovací voda.  

K destilované vodě o objemu 1 l nasycené vzdušným kyslíkem se při teplotě 20°C 

přidá 1 ml fosforečnanového tlumivého roztoku, 1 ml roztoku síranu hořečnatého,  

1 ml chloridu vápenatého a 1 ml chloridu ţelezitého. Zřeďovací voda se připravuje  

v den pouţití a kontroluje se slepým pokusem. 

Slepý pokus: zřeďovací vodou se naplní 4 inkubační kyslíkové láhve.  

Ve dvou lahvích se stanoví obsah rozpuštěného kyslíku v den nasazení (nultý den). 
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Další dvě láhve se uchovávají v termostatu spolu se vzorky a rozpuštěný kyslík  

se stanoví pátý den. Obsah rozpuštěného kyslíku se stanoví podle metody uvedené v 

návodce č. 5. Rozdíl průměrů stanovené koncentrace kyslíku nultý a pátý den nesmí 

převyšovat 0,5 mg.l
-1

. Větší hodnota ukazuje na nedodrţení předepsaných podmínek 

při přípravě zřeďovací vody nebo při stanovení. 

 Očkovaná (inokulovaná) zřeďovací voda. Připravuje se těsně před pouţitím. Připraví 

se přidáním 1 aţ 2 ml čerstvě usazené surové splaškové vody nebo 10 aţ 20 ml říční 

vody k asi 0,5 l zřeďovací vody, připravené dříve popsaným způsobem. Po promíchání 

se připravovaná voda doplní vodou zřeďovací na objem 1 l. Druh inokula se zvolí  

s ohledem na druh vzorku nebo účel stanovení BSK
5
 přibliţně tímto způsobem: 

a) K očkování zřeďovací vody pro vzorky odpadních vod typu městských splašků  

a odpadních vod s dobře rozloţitelnými látkami je třeba pouţít jako inokulum 

čerstvou surovou splaškovou vodu, která je zbavena hlavního podílu 

nerozpuštěných látek jejich sedimentací za dobu 1 h. Splašková voda uţitá  

k inokulaci nesmí být starší neţ 24 h. V odsazené splaškové vodě (inokulu)  

se stanoví BSK
5 podle postupu uvedeného pro vlastní stanovení BSK

5 s ředěním 

odpovídajícím podmínce aerobního prostředí během celé inkubace. Doporučuje  

se dvojí ředění a ke korekci výpočtu BSK
5
 vzorku pouţít výsledek stanovení 

BSK
5 

inokula, které více vyhovuje podmínce 50%ní spotřeby rozpuštěného 

kyslíku během inkubace. 

b) K očkování zřeďovací vody pro vzorky odpadních vod vypouštěných  

do recipientu se jako inokulum pouţije říční voda, kterou je nutno odebrat několik 

set metrů pod vtokem odpadních vod do recipientu. V odebrané říční vodě 

(inokulu) se stanoví BSK
5 postupem uvedeným pro stanovení BSK

5
, s ředěním 

odpovídajícím podmínce aerobního prostředí během celé inokulace. 

 Činidla pro stanovení rozpuštěného kyslíku 

      Odměrný roztok kyseliny sírové o koncentraci c(H
2
SO

4
) = 0,05 mol.l

-1
. 

2,8 ml koncentrované H
2
SO

4
(hustota=1,84 g.cm

-3
) se odměří do 0,5 l destilované vody 

a touto vodou se doplní na 1 l Roztok má koncentraci okolo 0,05 mol.l
-1

. Titr kyseliny 

sírové se stanoví na standardní roztok uhličitanu sodného o koncentraci  
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0.05 mol.l
-1

:5,299 g Na
2
CO

3 p.a. (vysušeného při teplotě 270 aţ 300oc) se rozpustí při 

20oc v čerstvě převařené a ochlazené destilované vodě a doplní se na 1 l. Odměří se 

20 ml standardního roztoku, přidá se 25 ml 2% roztoku kyseliny borité a titr se stanoví  

na methylenovou červeň. 

 Odměrný roztok hydroxidu sodného o koncentraci c(NaOH)= 0,1 mol.l
-1

. 

 Kyselina sírová zředěná v objemovém poměru 1:50. 

 Jodid draselný 10% roztok 100 g KI se rozpustí v destilované vodě a doplní na 1 l. 

 Roztok siřičitanu sodného o koncentraci c(Na
2
SO

3
)= 0,0125 mol.l

-1
. 0,16g Na

2
SO

3 

se bezprostředně před pouţitím rozpustí ve 100ml destilované vody, roztok není stálý. 

 Glukosa a glutamová kyselina, základní standardní roztok na stanovení BSK
5
. 

150 mg glukosy (vysušené při teplotě 103 oC) a 150 mg glutamové kyseliny 

(vysušené při teplotě 103oC) se rozpustí v destilované vodě a touto vodou doplní na  

1 l. 

Postup: 

Příprava vzorku pro inkubaci: 

a) Pro vzorky s předpokládanou hodnotou BSK
5 < 6 mg.l

-1
. Změříme teplotu vzorku  

a stanovíme obsah kyslíku. Pro inkubaci má mít vzorek teplotu (20±1) oC a má být 

100% nasycen kyslíkem, při uvedené teplotě má být obsah kyslíku asi 9 mg.l
-1

. 

Pokud těmto podmínkám vzorek nevyhovuje, postupuje se následovně: Do odměrné 

baňky o objemu 2 l nalijeme 1 aţ 1,5 l vzorku. Vzorek podle potřeby vytemperujeme  

a nasytíme vzdušným kyslíkem. 

b) Pro vzorky s předpokládanou hodnotou BSK
5
> 6 mg.l

-1
. Podle očekávané hodnoty 

BSK
5 vzorek zředíme tímto postupem: Do odměrné baňky nebo do válce o objemu  

2 l nalijeme asi 0,5 l zřeďovací vody (popř. inokulované)přidáme odměřené mnoţství 

vzorku, doplníme zřeďovací vodou na objem 2 l a promícháme. Při přípravě 2 l je 

nejmenší pipetovaný objem vzorku 20 ml, nejmenší objem odměřovaný válcem 200 ml. 

Je-li nutno pouţít menší objem vzorku neţ 20 ml na 2 l, je třeba vzorek ředit postupně. 

Naředěný vzorek musí být nasycen vzdušným kyslíkem a mít teplotu 20°C±1°C. 
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Temperace a provzdušňování nejsou nutné u vzorků, které jsou ředěny 20 krát  

a vícekrát. 

Doporučené ředění vzorků vod ke stanovení BSK5 

 

Inkubace vzorku a stanovení kyslíku nultého a pátého dne inkubace: 

 Připravený vzorek se rychlofiltrační nálevkou rozlije do tří nebo čtyř inkubačních 

lahví. Kaţdou láhev je nutno napřed vypláchnout asi 30 ml vzorku nebo ředěného vzorku  

a potom naplnit. Inkubační láhve je třeba zazátkovat tak, aby uvnitř láhve nezůstaly ţádné 

vzduchové bubliny. 

 V jedné láhvi nebo ve dvou láhvích (při pouţití 4 ink.láhví) se stanoví koncentrace 

rozpuštěného kyslíku (nultý den), a to jodometrickou metodou. Od naředění vzorku  

do fixace rozpuštěného kyslíku či do měření kyslíku sondou nesmí uplynout doba delší  

neţ 15 min. 

 Zbylé dvě inkubační lahve uloţíme do termostatu. Kyslíkové láhve se ukládají 

zátkou dolů do plochých misek naplněných destilovanou vodou tak, aby jejich hrdla byla 

ponořena do vody, která tvoří vodní uzávěr. Kdyţ byly pouţity reagenční láhve pro zvlášť 

těkavé látky, nalije se část vzorku do kloboučku, kde se pak tvoří vodní uzávěr. 

 Po inkubaci pětkrát 24 hodin ve tmě při teplotě 20 ± 1°C se ve zbylých inkubačních 

láhvích stanoví koncentrace rozpuštěného kyslíku, a to stejnou metodou, jakou byla 

stanovena nultý den inkubace. 

Výpočet: 

Objem původního vzorku           

v 1 litru směsi

Rozsah 

stanovitelné BSK5  

ml mg.l
-1

neředěný vzorek 0 až 6

500 4 až 12

200 10 až 20

100 20 až 60

50 40 až 120

20 100 až 300

10 200 až 600

5 400 až 1200

2 1000 až 3000

1 2000 až 6000



Radim Kobsa: Sestavení laboratorního modelu pro čištění odpadních vod 

 

2015                                                                                                                                    6 

 

BSK
5 v mg.l

-1
 se vypočítá podle vzorců: 

a) pro neředěný vzorek: 

 BSK
5
= c

m0
(O

2
) - c

m5
(O

2
) 

b) pro vzorek ředěný zřeďovací vodou bez inokula: 

        c
m0

(O
2
) - c

m5
(O

2
) – [ BSK´

5
(10

3
-V

v
). 10

-3
 ] 

 BSK
5 = 

     V
v
.10

-3
 

c) pro vzorek ředěný inokulovanou zřeďovací vodou: 

 

           c
m0

(O
2
)-c

m5
(O

2
) - BSK´

5
(10

3
- V

v
) . 10

-3
- BSK"

5
V

i
.10

-3
 

 BSK
5 = 

           V
v
.10

-3
 

kde: 

BSK
5
  pětidenní biochemická spotřeba kyslíku vzorku vody (mg.l

-1
) 

BSK´
5
 pětidenní biochemická spotřeba kyslíku zřeďovací vody (mg.l

-1
). Vypočítá 

se podle vzorce pro koncentrace rozpuštěného kyslíku ve zřeďovací vodě 

nultý a pátý den. 

BSK"
5
 pětidenní biochemická spotřeba kyslíku inokula (mg.l

-1
), vypočítá  

se podle vzorce pro koncentrace rozpuštěného kyslíku zjištěné pro vzorek 

inokula ředěného zřeďovací vodou, 

c
m0

(O
2
) hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku nebo v ředěném 

vzorku nultý den (mg.l
-1

), 

c
m5

(O
2
) hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku vody  

nebo ředěném vzorku po pěti dnech inkubace (průměr dvou stanovení),  

(mg.l
-1

), 

V
v
  objem původního vzorku vody v 1 l zředěného vzorku (ml), 

V
i
  objem inokula (očkovací vody) v 1 l zředěného vzorku (ml). 


