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Anotace 

Diplomová práce se zabývá preozonizací a jejími vlivy na následné technologické 

procesy. 

Teoretická část popisuje vlastnosti a toxicitu ozonu. Další kapitola podává 

informace o možnostech použití ozonizace v technologii vody a o pokročilých oxidačních 

metodách. 

V experimentální části byly pro studium využití ozonizace v technologii vody 

použity vody přitékající na  Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze, dále vody 

na odtoku z ÚČOV a modelové vody obsahující huminové látky. Pro ozonizaci vody byl 

použit generátor ozonu typu MODULAR HC. Praktická část obsahuje dosažené výsledky a 

grafickou interpretaci.  

 

Klí čová slova: ozon, ozonizace, kyslík, peroxid vodíku, technologie vody, čištění 

odpadních vod, úprava vod.  

 

Abstract 

This thesis deals with preozonizací and its impact on subsequent technological 

processes. 

Theoretical part describes the properties and toxicity of ozone. Following chapter 

provides information about using ozonization in water technology and advanced oxidation 

methods. 

In the experimental part was to study the use of ozone in water technology used in 

water flowing to the central wastewater treatment plant in Ostrava-Přívoz, the water 

outflow from the central wastewater treatment plant in Ostrava-Přívoz and model waters 

containing humic substances were used. Samples were ozonized by MODULAR HC type 

ozone generator. The practical part includes the results and graphical interpretation. 

 

Keywords: ozone, ozonization, oxygen, hydrogen peroxide, water technology, waste water 

treatment plants. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

2-MBT - 2-Mercaptobenzothiazole 

AOP - Advanced Oxidation Process 

Br - brom 

BSK – biochemická spotřeba kyslíku 

BSKn - biochemická spotřeba kyslíku za n dní 

BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 

C10H8 – naftalen 

C13H10 – fluoren 

C16H10 – pyren 

C20H12 – benzopyren  

CO2 – oxid uhličitý 

Cu – měď 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČSN – česká technická norma 

DOC – rozpuštěný uhlík 

Fe – železo 

H2O - voda 

H2O2 – peroxid vodíku 

H2O2/Fe2+ - Fentonovo činidlo 

CHSK – chemická spotřeba kyslíku 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

KMnO4 – manganistan draselný 

Mg - hořčík 



  

Mn - mangan 

MnO2 – oxid manganičitý 

NEL - nepolárně extrahované látky 

NOM – přírodní organické látky 

O3 – ozon 

OH- – hydroxylový iont 

PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky 

TC - celkový uhlík 

THM – trihalogenmethany 

TiO2 – oxid titaničitý 

TN – celkový dusík 

TOC – celkový organický uhlík 

UV – ultrafialové záření 

ÚČOV - ústředí čistírna odpadních vod 

VOC - těkavý organický uhlík. 

ZnO - oxid zinečnatý  
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1 ÚVOD 

Planetě Zemi se velmi často říká modrá planeta. Je to dáno tím, že 3/4 povrchu 

planety pokrývá voda. Jsou to především oceány, další část je vázána v pevninských  

a horských ledovcích. Nejdůležitější pro člověka je voda sladká v řekách, jezerech  

i v malých potůčcích a studánkách. Voda je základem života, v různých formách se 

vyskytuje všude kolem nás. Lidský organismus bez ní není schopen fungovat. Její zdroje se 

však s postupem času stávají stále cennějšími a my, přestože jsme s vodou v každodenním 

styku, si ji neumíme vážit a šetřit s ní, jako s nejcennější surovinou pro život potřebnou. 

Voda je pro nás samozřejmostí a neuvědomujeme si důsledky jejího úbytku a znečišťování, 

které se projevuje na kvalitě půdy a podzemní vody a může způsobit razantní úbytek 

oblastí, vhodných pro pěstování plodin nutných k potravinářským účelům, nedostatek vody 

pro pitné účely a z toho plynoucí mezinárodní napětí a konflikty. Vodu je proto 

bezpodmínečně nutné co nejintenzivněji chránit a zaměřit se na čištění odpadních vod  

a hledání účinných nových metod a postupů.  

Během několika let se technologie úpravy a čištění vody pitné, odpadní, procesní, 

bazénové atd. velice zmodernizovala. Tato modernizace probíhala z důvodu růstu 

znečištění vod, zvyšování citlivosti a přesnosti analytických metod a zpřísňováním norem 

pro kvalitu vody. Tyto důvody přinesly množství nových technologií úpravy vod a čištění. 

Jednou z moderních metod úpravy a čištění vody je ozonizace. Tato metoda není zcela 

nová, počátky využití ozonu spadají do 19. a 20. století. Ozon je vysoce účinné oxidační 

činidlo, které je využíváno v mnoha úpravnách vod. V některých zemích (západní Evropy) 

ozon již do značné míry vytlačil aplikaci chlóru. Této metodě se rychle přibližují i v USA  

a Japonsku. 

Preozonizace se využívá pro odstranění rozpuštěného železa a/nebo manganu, 

odbarvení, odstranění zápachu a chuti, zlepšení mikroflokulace, redukci tvorby 

trihalometanů, úsporu koagulantů, zlepšení flokulace, pro lepší odstranění TOC, odstranění 

řas atd. 

Cílem experimentální části bylo posouzení možnosti využití ozonizace v technologii 

vody. Pro studium využití ozonizace v procesu technologie vody byly použity vody 

přitékající na  Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze, dále vody na odtoku 

z ÚČOV a modelové vody obsahující huminové látky.  
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2 OZON
 

Ozon je tříatomová molekula 

kyslíku viz. obrázek č. 1, která je velmi 

reaktivní. Ozon je výborné oxidační 

činidlo, které reaguje skoro se všemi 

druhy organických sloučenin. Ozon je při 

normální teplotě a tlaku namodralý plyn, 

který se projevuje intenzivním pachem. 

Při nízkých koncentracích cca 110 µg.m-3 

má ozon sladkou, příjemnou vůni. Při 

ochlazení se ozon přeměňuje na tmavě 

modrou kapalinu, poté na tmavomodrou 

pevnou látku [1, 2, 3].  

 

 

Obrázek č. 1: tříatomová molekula 

kyslíku [3]

Poprvé byl ozon popsán holandským učencem Martinusem van Marumem (1750 – 

1873). Svůj název získal ozon až v roce 1939 německým chemikem Christianem 

Friedrichem Schönbeinem. Tento plyn nazval podle řeckého slova ozein – ozon – vydávat 

vůni [2]. Fyzikální a chemické vlastnosti ozonu jsou uvedeny v tabulce č. 1 [4, 5]. 

Závislost rozpustnosti ozonu na jeho koncentraci je uvedena v tabulce č. 2 [6].

Tabulka č. 1: fyzikální a chemické vlastnosti ozonu [6]. 

      Molární hmotnost        48,00 g.mol-1 

Teplota tání -192,2 °C 

Teplota varu -111,9 °C 

Kritická teplota -12,1 °C 

Kritický tlak 5,38 Mpa 

Hustota 2,14 kg.m-3 
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Tabulka č. 2: závislost rozpustnosti ozonu na jeho koncentraci ve vzdušné směsi [6]. 
dle Henryho zákona je rozpustnost plynu přímo úměrná jeho parciálnímu tlaku v plynné fázi 

  KONCENTRACE OZONU VE VZDUCHU [%] 
Teplota [ºC] 1,5 2 3 

  Rovnovážná rozpustnost [mg.l-1] 
5 11,09 14,79 22,18 

10 9,75 13 19,5 

15 8,4 11,19 16,79 

20 6,43 8,57 12,86 
 

Ozon může v přírodě vznikat třemi způsoby. První způsob je pomocí působení 

elektrického výboje – blesku při bouřce. Takto jednorázově vzniklé množství ozonu se 

postupně rozptýlí do ovzduší a rozloží se. Další způsob vzniku ozonu je pomocí působení 

UV záření ve stratosféře ve výšce 20 – 30 km. Tento ozon poté klesá dolů (je těžší než 

vzduch) a postupně se rozkládá. Poslední způsob vzniku ozonu v přírodě je pomocí 

fotochemické reakce vyvolané UV zářením mezi uhlovodíky výfukových a odpadních 

plynu, oxidů dusíku v přízemní vrstvě atmosféry [4].  

Technicky lze ozon vyrobit: vysokonapěťovými výboji ze vzduchu nebo kyslíku, 

pomocí ultrafialových výbojek (horské sluníčko) a pomocí plazmy. Princip tvorby ozonu 

je znázorněn na obrázku č. 2 a na obrázku č. 3 lze vidět schéma zapojení výbojkových 

elektrod [7]. 

 

Obrázek č. 2: princip tvorby ozonu [7]. 
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Obrázek č. 3: schéma zapojení výbojkových elektrod [7]. 
 
 

2.1 Chemické reakce ozonu ve vodě 
 

Ozon je nestálý i v destilované vodě, kde se rozpadá na kyslík úměrně k pH vody. 

Poločas jeho rozpadu je cca 0.5 hodiny.  

V destilované vodě při pH = 7,0 probíhají tyto reakce: 

  O3  +  H2O       ↔           HO3     +    OH- ↔     2 HO2*  (1) 

  O3  +  HO2*     ↔           HO*     +    2 O2    (2) 

HO*    +  H2O ↔            H2O     +    O2    (3) 

Jde o řetězec reakcí spuštěný hydroxylovým iontem (OH-). Je-li však hydroxylový 

iont navázán např. na tvrdost, případně na organické substance, řetězec je přerušen [8]. 

Jsou-li ve vodě přítomny organické látky, vztahy se značně zkomplikují a rozpad 

ozonu se urychlí. Při jeho oxidačním potenciálu - 2,07 V - může ozon teoreticky oxidovat 

většinu organických látek na CO2 a vodu. Tabulka č. 3 porovnává oxidační potenciál 

ozonu s jinými silnými oxidačními činidly [9].  

 

 

 



Bc. Kateřina Roupcová: Preozonizace - vliv na následné procesy v technologii vody 

 

2010  5 

Tabulka č. 3: relativní oxidační potenciály [9]. 

OXIDANT OXIDA ČNÍ POTENCIÁL (V) 
Fluor 3,06 
Oxidační radikál 2,8 
Atom kyslíku 2,42 
Ozon 2,07 
Peroxid vodíku 1,77 
Kyselina chlorná 1,49 
Chlor 1,36 

 

Jeho chování je však výběrové, oxiduje nejprve ty látky, s nimiž reaguje nejrychleji. 

Protože u mnohých organických látek je rychlost jejich reakce příliš pomalá pro praktické 

využití v úpravě, a protože konečná (= pro úplnou oxidaci organiky) potřeba O3 téměř 

vždy převyšuje přiváděnou dávku, proběhnou výše uvedené reakce dlouho předtím, než 

jsou organické látky cele oxidovány [8]. 

2.2 Toxicita ozonu 
 

Toxicita ozonu pro člověka spočívá v tom, že je ve vodě 10krát rozpustnější než 

kyslík a je tudíž schopen jej vytěsnit a nahradit ho tam, kde je nezbytný. Čichový práh 

(koncentrace, kde je zápach postihnutelný více než 50-ti osobami ze 100) je 0,015 ppm. 

Osoby, které jsou přecitlivělé, dokážou vnímat ozon již od koncentrace 0,001 ppm. 

Koncentraci 0,02 ppm vnímá většina lidí. Faktor přepočtu z mg.m-3 na jednotky ppm je 

0,509 [10]. 

Z hodnot na obrázku č. 4 vyplývá, že koncentraci ozonu menší než                         

0,2 mg.m-3 lze tolerovat donekonečna, 2 mg.m-3 (1 ppm) lze tolerovat 8 minut, a až 

do koncentrace 8 mg.m-3 (4 ppm) lze tolerovat po dobu jedné minuty, aniž by se projevily 

symptomy jako je kašel, oční zalévání a podráždění nosní dírky [9]. 
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Obrázek č. 4: vztah mezi koncentrací ozonu a dobou expozice v minutách [9]. 

 

2.2.1 Limitní hodnoty v ČR 
 

Koncentrace 0,1 ppm je koncentrace, při které nedochází ke zdravotním 

problémům. Koncentrace 0,1 ppm je rovněž limitní hodnotou pro pracovní prostředí (při 8 

hodinové směně 6 dní v týdnu) v mnoha zemích (např. v Německu, Anglii, Japonsku, 

Nizozemí). V České republice jsou stanoveny limitní hodnoty pro pracovní prostředí dle 

Vládního nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

takto: 

PEL (přípustný expoziční limit) je roven 0,1 mg.m-3, tj. 0,05 ppm. 

NPK (nejvyšší přípustná koncentrace) je rovna 0,2 mg.m-3, tj. 0,1 ppm [10]. 
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Pro koncentraci ozonu ve vodě veřejných bazénů platí v ČR hygienický limit  

0,05 mg.l-1 O3 (0,05 ppm; Vyhláška MZ 135/2004 Sb.). Ve vodě bazénů určených pro 

kojence a batolata nesmí být dle této vyhlášky ozon přítomen. V jiných státech platí pro 

veřejné bazény odlišné limitní hodnoty - Itálie 0,03 mg.l-1, Velká Británie 0 mg.l-1, pro 

EU je doporučeno < 0,1 mg.l-1, v USA je přípustných 0,1 mg.l-1 [5]. 
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3 MOŽNOSTI POUŽITÍ OZONU V TECHNOLOGII 
VODY 

 

Kvůli své pověsti nejsilnějšího, ekologicky čistého oxidačního činidla, které je 

snadno dostupné je dnes ozon používán pro úpravu vod a čištění odpadních vod. Pro 

pitnou vodu je ozon velmi účinný pro bakteriální dezinfekci a virovou inaktivaci (ozon je 

jediným dezinfektantem zaručujícím účinnou inaktivaci cyst a oocyst parazitujících 

prvoků), pro odstranění chuti a zápachu, odstranění organického a anorganického 

znečištění [11, 12]. V průmyslových a komunálních odpadních vodách je ozon nejčastěji 

využíván pro dezinfekci a inaktivaci virů, pro odstraňování nerozpuštěných látek, 

odstraňování BSK a CHSK, řas a pachů. Množství použitého ozonu je závislé na mnoha 

faktorech, ale především na složení vody [13]. 

Ozonizační technologie byla nejprve použita pro úpravu pitné vody. Ozon byl 

používán jako dezinfekční prostředek pro pitnou vodu dříve, než chlor [14]. Vzhledem 

k vysokým investičním a provozním nákladům došlo koncem dvacátých let k ústupu 

technologie ozonizace ve prospěch jiných způsobů úpravy vody (desinfekci chlorací). Ke 

zvýšení zájmu o ozonizaci došlo v 50. letech v souvislosti s prohlubováním znalostí  

o škodlivých látkách ve vodě a se zdokonalením účinnosti ozonizačních zařízení. V ČR se 

ozonizace uplatňuje s třicetiletým zpožděním [15]. 

Ozon nemění přírodní vlastnosti vody, jeho přebytek je schopen přeměnit se na 

kyslík v několika minutách. Tato situace představuje na jedné straně některé technické 

potíže, ale na druhé straně dává prakticky jisté výhody. Zbytkové množství ozonu ve výši 

3,5 - 5 mg.l-1 se sníží až na 0,2 až 0,3 mg.l-1 během 30 minut [14].  

Ve spojení s ozonizací vody se často hovoří o mikroflokulaci, i přestože ozon není 

„flokulant“ nebo „srážedlo“, je to v prvé řadě oxidační činidlo. Jeho oxidační schopnost 

se v nemalé míře podílí na odstraňování organických látek přítomných ve vodě. Při běžné 

úpravě vody ve většině případů nedochází k úplné oxidaci organických látek. Díky 

ozonizaci se molekulární stavba organických látek mění. Za příznivých podmínek může 

dojít k tvorbě sraženiny, která může být oddělena filtrací nebo sedimentací [16]. 
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Následující obrázek č. 5 ukazuje technologickou variantu použití ozonu  

v závislosti na místě, kde je aplikován [17]. 

 

 
 

Obrázek č. 5: technologická varianta použití ozonu [17]. 

 

Hlavní výhody preozonizace: 

- odstranění rozpuštěného železa a/nebo manganu, 

- odbarvení, 

- odstranění zápachu a chuti, 

- zlepšení mikroflokulace, 

- redukce tvorby trihalometanů, 

- snížení koncentrace prekurzorů trihalometanů,, 

- oxidace anorganických látek, jako kyanidů, sulfidů a dusitanů, 

- úspora koagulantů, 

- zlepšení flokulace, 

- lepší odstranění TOC (celkový organický uhlík), 

- odstranění řas atd. [18, 19, 20]. 

 

Například literatura [8] uvádí, že k tvorbě trihalometanů docházelo při předchloraci 

surové vody dávkou 15 – 20 mg.l-1 v úpravně vody Bell Glade na Floridě. Koncentrace 

THM dosahovala hodnot 1000 µg.l-1 a to z toho důvodu, že měla vysoký obsah 

huminových látek. Po těchto zkušenostech tato úpravna nahradila předchloraci ozonizací 



Bc. Kateřina Roupcová: Preozonizace - vliv na následné procesy v technologii vody 

 

2010  10 

dávkou 3 mg.l-1 a koncentrace THM v upravené vodě klesla z průměrné hodnoty  

600 µg.l-1 na 124 µg.l-1. 

V preozonizaci jsou nejčastěji aplikovány menší dávky ozonu při krátkých 

reakčních časech (přibližně 1 - 2 minuty). To je v souladu s tím, že v tomto stupni 

probíhají rychlé reakce. Obvykle je na výstupu z tohoto stupně nulová nebo velice malá 

zbytková koncentrace ozonu [18]. 

 

Hlavní výhody postozonizace: 

- likvidace bakterií, 

- inaktivace virů, 

- konverze CHSK na BSK, 

- redukce obsahu rozpuštěného organického uhlíku,  

- redukce tvorby trihalomethanů (THM), 

- snížení koncentrace výchozích látek (prekurzorů) pro vznik THM, 

- oxidace organických látek, jako např. fenolů, detergentů, pesticidů nebo jiných 

obtížně biologicky odbouratelných látek [11, 19, 20]. 

 

3.1 Odstranění organoleptických vlastností 
 

Mezi organoleptické vlastnosti vody patří teplota, barva, zákal, pach a chuť. 

Organoleptickými vlastnostmi se rozumějí takové vlastnosti, které lze zjistit smyslovými 

orgány [21]. 

3.1.1 Odstranění chutě a pachů 
 

Stopové znečištění vod některými látkami se velmi často projevuje pachem. 

Páchnoucí voda působí odpudivě, i když je jinak zdravotně nezávadná. Čistá přírodní 

voda je bez pachu. Pach je působen látkami, které jsou přirozenou součástí vody (sulfan 

v některých minerálních vodách), látkami biologického původu nebo látkami obsaženými 

ve splaškových a průmyslových odpadních vodách. Zatuchlý pach způsobují plísně  

a vyšší houby, které někdy rostou na materiálu stěn a zařízení starých studní. Zpravidla se 
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pachy rozlišují do několika druhů. Např. na pach plísňový, fekální, hnilobný, rašelinový, 

pachy po chlóru, po mýdle (= saponátový), po dehtu, po fenolech [21, 22].  

Čistá přírodní voda je bez chuti. Jinak se chuti člení obvykle na slanou, hořkou, 

sladkou a kyselou. Ostatní chutě se označují jako příchutě. Zásadní vliv na chuť vody má 

její chemické složení, resp. složení rozpuštěných či zákal vyvolávajících látek. Bakteriální 

rozklad humusového materiálu dodává chuť povrchovým vodám. Hlavním zdrojem těchto 

hnilobných a silně zapáchajících látek jsou Actinomycetes a sinice (Cyanophyta, rovněž 

známé jako Cyanobacteria). Rozlišujeme proto zásadně vodu měkkou, která je mdlá a bez 

chuti a vodu tvrdou, která je rovněž bez chuti, ale působí osvěžujícím dojmem. Volný 

CO2 dodává čisté vodě osvěžující příchuť. Soli Mg, Fe, Cu a Mn jí dodávají nepříjemnou 

příchuť [22, 18]. 

Aby se získala pitná voda bez zápachu a příchuti, mohou být tyto látky: 

- rozloženy oxidací - ozon je obecně jediný oxidant, který je účinný pro tuto 

aplikaci, ačkoliv jeho účinek je omezen, protože někdy nastávají obtíže při 

atakování nasycených látek jako geosmin nebo 2-metylizoborneol. Druhá 

možnost, kombinace O3 + H2O2 může tyto látky úplně rozložit, 

- odstraněny adsorpcí na práškovém aktivním uhlí (PAU) nebo GAU [18]. 

3.2 Odstranění biologického a mikrobiologického oživení  
 

Ozonizace se velice dobře uplatňuje při odstranění organismů (především řas  

a sinic) [23]. Přítomnost řas v povrchovém zdroji vody může způsobit řadu problémů jako 

je zhoršení kvality vody, nepříjemný zápach a chuť a například tvorba sinic. Tyto 

problémy vedou ke zvýšené potřebě koagulačních činidel, dále můžou způsobit kratší 

trvanlivost filtrů [24]. Výskyt sinic (modro – zelených řas) je také nežádoucí z hlediska 

jejich toxicity, která vede ke kontaminaci vody určené k pití, rekraci a k zemědělským 

účelům [15]. 

Vliv ozonu na bioseston je dvojí – přímý a nepřímý. Ozon při zbytkové koncentraci 

0,4 mg.l-1 se svými silnými oxidačními účiny likviduje organismy bez pevných obalů či 

schránek (např. bičíkovce atd.). Velmi odolné jsou naopak rozsivky a chlorokokální řasy. 

Pokud v biosestonu převládají rozsivky a chlorokokální řasy, lze při úpravě vody využívat 

nepřímého účinku ozonu, kde dochází k ozonizaci vody před filtračním stupněm. 
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Ozonizace dle mnoha experimentů výrazně přispívá k odstranitelnosti organismů 

následnou filtrací. Pro ekonomii provozu má význam i to, že tento efekt probíhá i při

nízkých koncentracích zbytkového ozonu [23]. 

V literatuře [15] jsou uvedeny výsledky modelového průzkumu v úpravně vody 

Sázava. Průměrné koncentrace organismů v průběhu filtračního cyklu v jednotlivých 

režimech provozu byly následující: 

- surová voda:   50 000 org.ml-1 

- odsazená voda:  2 120 org.ml-1 

- po ozonizace:   1 900 org.ml-1 

- filtrace bez předúpravy: 356 org.ml-1 

- filtrace s předchlorací: 186 org.ml-1 

- filtrace s přeozonizací: 16 org.ml-1 

Z výsledných hodnot je zřejmé, že přes značné oživení surové vody a poměrně malý 

přímý efekt ozonizace, je výsledná kvalita zfiltrovaného vzorku velmi dobrá. 

3.3 Odstranění anorganických látek 
 

Dělení anorganických látek na elektolyty (kationty, anionty) a neelektrolyty je jen 

formální a nepřesné. Z praktického hlediska se u přírodních a užitkových vod 

předpokládá, že: 

- převážně jako kationty se vyskytují vápník, hořčík, sodík, draslík  

a amoniakální dusík, 

- převážně jako anionty se vyskytují hydrogenuhličitany, sírany, chloridy, 

dusičnany, dusitany, fluoridy a fosforečnany, 

- převážně v neiontové formě se vyskytují křemík a bor. 

Toto dělení sice vyhovuje pro základní látkovou bilanci, rovnici elektroneutrality  

a základní posouzení vlastností vody, avšak pro podrobnou interpretaci výsledků  

a posouzení chemických a biologických vlastností je důležitější podrobnější rozbor 

speciace. Proto bylo zvoleno dělení prvků vyplývající z jejich elektronové konfigurace na 

kovy, polokovy a nekovy [21]. 
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3.3.1 Odstranění rozpuštěného železa a manganu oxidací 
 

Železo se do vod dostává nejčastěji vyluhováním z železných rud. Železo vzniká 

rozkladem rostlinné tkáně nebo jako produkt bakteriálního metabolismu. Umělým 

zdrojem železa jsou odpadní vody z drátoven, válcoven a také korozní procesy v potrubí 

Tento druh vody má nepříjemnou chuť a zbarvení do žluta nebo do oranžova.  

V podzemních vodách až několik desítek mg.l-1 Fe, v prostých povrchových desetiny až 

jednotky mg.l-1 Fe. Vyšší obsah železa je v kyselých vodách (rašeliniště). V normě pro 

pitnou vodu je koncentrace železa limitována hodnotou 0,3 mg. l-1. V mořské vodě kolísá 

obsah železa od 0,01-0,2 mg. l-1 [21]. 

Mangan doprovází železné rudy. Mangan přechází do vod také z půd a sedimentů. 

Antropogenními zdroji manganových a železitých vod jsou vody ze zpracování rud, 

z metalurgických závodů, z chemických provozů využívajících oxidaci KMnO4. Mn se ve 

vodách může vyskytovat v rozpuštěné a nerozpuštěné formě především v oxidačních 

stupních II, III, IV [21]. 

Ve vyspělých zemích (Německo, Rusko atd.) je jednou z nejpoužívanějších metod 

pro odstranění železa a manganu z pitné vody ozonizace. Důvody uvádí literatura [25, 26, 

27]. Jedním z nejdůležitějších je nízká dávka ozonu (0,44g O3.g -1 Fe, 0,88g O3.g
-1 Mn). 

Oxidace železa a manganu je velice rychlá, a probíhá jako první před ostatními 

oxidovatelnými látkami, to znamená, že dokud není odstraněno železo a mangan 

nedochází k oxidaci jiných látek. Ozon oxiduje přechodné kovy do vyššího stupně 

oxidace, ve kterém tvoří méně rozpustné produkty, které se pak snadno zachytí filtrací. 

Např. železo je při rozpuštění ve vodě v železnatém stavu. S ozonem vytváří trojmocné 

železo, které je dále okysličeno ve vodě na hydroxid železitý - molekulu, která je velmi 

nerozpustná a sráží se. V závislosti na chemismu vody společně s oxidovanými produkty 

vypadávají i jiné kovy, např. arsen, olovo, stroncium atd. 

Zdroj [25] uvádí výsledky experimentů, které byly provedeny na minerálních 

vodách ze studní v městě Boholt. Tento pokus sloužil k snížení koncentrace trojmocného 

železa a manganu, dále k sterilizaci vody s minimální dávkou ozonu. Použití ozonu  

v procesu odstraňování železa a manganu z vody, potřebuje adekvátní zařízení, které je 

velmi složité. K zajištění účinné ozonizace minerální vody, je nutné použit systém, který 
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generuje ozon a může dodávat směs vzduchu a ozonu (s vysokým obsahem ozonu)  

a zároveň spotřebuje malé množství energie. V experimentu bylo použito zařízení viz. 

obrázek č. 6 [25]. Výsledky experimentu lze vidět v tabulce č. 4 [25]. 

 

 

1. Generátor ozonu      4. Filtrovací sloupec s filtrem z křemenného písku 

2. Věž ze skleněného válce     5. Zbytkový ozon 

3. Statický prostředek pro rozředění ejektoru  6. Odstředivé čerpadlo 

 

Obrázek č. 6: zařízení použité v experimentu [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Roupcová: Preozonizace - vliv na následné procesy v technologii vody 

 

2010  15 

Tabulka č. 4: výsledky experimentu minerálních vod ze studní v městě Boholt [25]. 

 

 

3.4 Odstranění organických látek 
 

Tyto látky mohou být původu buď přírodního, nebo antropogenního. Mezi přírodní 

organické znečištění lze zařadit výluhy z půdy a sedimentů a produkty životní činnosti 

rostlinných a živočišných organismů a bakterií. Jde o látky většinou biogenního původu, 

především o huminové látky. Mikroby a řasy při své životní činnosti produkují řadu nízko 

a vysokomolekulárních látek. Organické látky antropogenního původu pocházejí ze 

splaškových a průmyslových odpadních vod, z odpadů ze zemědělství, ze skládek  

a mohou vznikat i při úpravě vody chlorací. Z hygienického i vodohospodářského 

hlediska je nutné rozlišovat látky podléhající biologickému rozkladu ve vodách a při 

čištění odpadních vod a látky biochemicky rezistentní (biologicky těžko rozložitelné), 

které se mohou hromadit v hydrosféře a v půdě [21].  
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[mgO3/H2O] 
2 

[mgO3/H2O]   
0,5 

[mgO3/H2O]   

Chlorečnany 458 456 413 403 387 392 371 365 

Dusičnany 0,85 0,16 0,09 0,06 0,05 0,032 0,028 0,044 

pH 5,9 5,5 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8 

SO4
+ 27,2 25,9 27,4 20,5 17,5 13,2 6,5 5 

Mn2
+ 0,037 0,026 0,016 0,007 0,001 0 0 2 

Mg2
+ 122 110 76 65 63 63 61 88 

Ca2
+ 764 742 741 605 600 325 380 242 

Fe2
+ 6,7 6,2 4 1,2 0,09 0,08 0,014 0,1 

Na+ + K+ 832 746 717 612 542 542 485 455 

Organické l. 17,1 18 18,3 10,25 4,3 4,6 4,6 8,8 
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Znečištění vod biologicky těžko rozložitelnými látkami je nežádoucí, protože jen 

pomalu podléhají biologickým procesům v podzemních, povrchových a odpadních 

vodách a mohou přeházet až do vody pitné. Organické látky mohou významně ovlivňovat 

chemické a biologické vlastnosti vod.  

Některé mohou: 

1. mít účinky karcinogenní, mutagenní, alergenní (pesticidy,…), 

2. ovlivňovat barvu vody (huminové látky, barviva,...), 

3. ovlivňovat pach a chuť vody (uhlovodíky,…), 

4. ovlivňovat pěnivost vody (tenzidy,…), 

5. tvořit povrchový film na hladině a tím zhoršovat přestup kyslíku do vody [21]. 

3.4.1 Odstranění nepolárně extrahovatelných látek 

Pojem NEL je nadřazen pojmu „ropné látky“ protože zahrnuje i látky nepocházející 

z ropy. Jako závažné kontaminanty se dostávají do vody při činnostech souvisejících 

s těžbou a zpracováním ropy, skladováním, přepravou nebo využívání ropných produktů 

v domácnostech nebo výrobních procesech. K menším, ale kontinuálním zdrojem ropných 

látek patří doprava a různé stavební mechanizmy [28]. Ropné látky bývají v odpadních 

vodách i ve formě emulze. Stabilitu emulzí ovlivňuje chemické složení vod, 

emulgotvorná schopnost přítomných emulgátorů, atd. [29].  

Ozonizací vody obsahující NEL se zabývá literatura [30], autoři použili 

v laboratorním testu surovou podzemní vodu uměle kontaminovanou ropnými látkami. 

Koncentrace NEL byla rovna 0,49 mg.l-1 a tato voda byla upravována následnými 

procesy: 

- aerace a alkalizace vápnem s dávkou 100 mg.l-1 a dávkou polymerního flokulantu 

0,25 mg.l-1, 

- aerace a ozonizace vody s dávkou ozonu 2,9 mg.l-1 a alkalizace vápnem s dávkou 

100 mg.l-1 a dávkou polymerního flokolantu 0,25 mg.l-1, 

- aerace a ozonizace vody s dávkou ozonu 5,0 mg.l-1 a alkalizace vápnem s dávkou 

100 mg.l-1 a dávkou polymerního flokolantu 0,25 mg.l-1. 
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Při aeraci vody se snížila koncentrace NEL z 0,49 mg.l-1 na 0,45 mg.l-1, ale ovšem 

alkalizací koncentrace NEL poklesla až na 0,03 mg.l-1. Při sledování vlivu ozonizace na 

odstranění NEL bylo zjištěno, že při dávce ozonu 2,9 mg.l-1 po aeraci došlo ke snížení 

koncentrace z 0,45 mg.l-1 na 0,29 mg.l-1 a následnou alkalizací na 0,02 mg.l-1. Zvýšení 

dávky ozonu se vůbec neprojevilo na snížení koncentrace NEL.  

Z výsledných hodnot lze konstatovat, že na snížení koncentrace NEL je vhodné 

využít postupu aerace s následnou alkalizací. Ozonizaci lze použít jako doplňkovou 

metodu pro odstranění NEL [30]. 

3.4.2 Odstranění PAU  
 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) tvoří samostatnou skupinu. Jedná se 

zejména o naftalen C10H8, fluoren C13H10, fluoranthen C16H10, benzopyren C20H12  

a další. Z antropogenních zdrojů PAU mají největší podíl na jejich vzniku spalovací 

procesy, například nedokonalé spalování organické hmoty. Dále vzniku pomáhají lesní 

požáry, impregnace dřeva, dehtové nátěry aj. Těmito uhlovodíky je znečištěna atmosféra, 

odkud se pak prostřednictvím mokré a suché depozice dostávají do vody a půdy. PAU 

mohou v přírodě vznikat přírodními biologickými procesy, např. biosyntézou rostlin. 

PAU mohou být ve vodě v rozpuštěné nebo nerozpuštěné formě [21]. 

O odstraňování fluoranthenu (typický zástupce polyaromatických uhlovodíků ve 

vodě) z vod oxidací ozónem není ve světové literatuře mnoho zmínek. Těmito 

laboratorními experimenty se zabývá zdroj [20]. V tomto laboratorním pokusu byl použit 

směsný vzorek podzemní vody. Tento vzorek byl aerován v provzdušňovači Inka a poté 

byl podroben ozonizaci různým dávkami ozonu. Poté byly analyzovány organické 

mikropolutanty. Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulce č. 5 [20]. Porovnáním 

originálních chromatogramů, bylo na první pohled zřejmé, že ozonizací vznikají látky, 

které v původní vodě přítomny nebyly. V surové vodě byly nalezeny fenoly, derivát 

hydroxyanisolu, derivát hydrochinonu, diethylftalát a siloxany. V ozonizované vodě byly 

nalezeny kyslíkaté látky, zejména vyšší alkoholy a kyseliny (heptadekanol a kyselina 

palmitová), které by mohly vznikat ozonizací a rozkladem ozonidů [20]. 
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Tabulka č. 5: výsledky stanovení fluoranthenu v podzemní vodě a vliv ozonizace různými 

dávkami na tyto koncentrace [20]. 

VZOREK VODY DÁVKA OZONU    
[mg.l-1] 

KONCENTRACE 
FLUORANTHENU [ng.l -1] 

Vzorek 1 (surová voda)  - 343 
Vzorek 2 1,5 255 
Vzorek 3  3 187 

Vzorek 4 4,5 141 
 

Tabulka č. 6 ukazuje škálu vybraných identifikovaných organických mikropolutantů 

jednak v surové vodě, jednak po ozonizaci různými dávkami ozónu. U těchto látek se 

ukazuje, že ozonizací v určitém oboru dávek se mohou dokonce koncentrace těchto látek 

ve vodě zvyšovat oproti dávkám nižším či oproti surové vodě. Tyto látky vznikají 

štěpením a dalšími přeměnami z jiných organických látek přítomných v systému.  

Teprve velice razantní ozonizace dávkou 7,6 mg.l-1 poskytuje (v tomto případě jen s 

výjimkou naftalenu) velice nízké zbytkové koncentrace uváděných mikropolutantů.  

Z toho vyplývá, že používání ozonizace v technologickém schématu na konkrétním zdroji 

vody může mít svá úskalí a vždy by mělo být technologicky a předprojektově dobře 

připraveno a provozně optimalizováno [20]. 

 

Tabulka č. 6: stanovení koncentrace PAU v surové vodě a po ozonizaci [20]. 

(Koncentrace jsou uvedeny v ng.l-1. Ozonizován byl směsný vzorek po aeraci provzdušňovači typu Inka.) 

DÁVKA OZONU [mg.l -1] 
PAU 

SUROVÁ 
VODA 0,3 0,6 1,1 3,2 7,6 

  Naftalen 50,6 20,7 50,9 36,8 32,3 27,8 

  Acenaften 3,9 0,5 1,4 9 2,5 1,9 

  Fluoren 4,3 3,6 3,6 5,8 2,6 1,8 

  Fenanthren 10,7 12,3 11,2 9,2 5,9 3,8 

  Fluoranthen 3,5 nd 2,3 nd 4,7 nd 

  Pyren 7 2,9 2,8 4,2 5,2 2,7 

  Chrysen 3,7 nd nd 3 2,4 nd 
Nd – nezjištěno 
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3.4.3 Odstranění biologicky rezistentních látek a toxických látek 

Rostoucí požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod do recipientu vyžadují 

účinnější odstraňování toxických anebo biologicky rezistentních (pomalu rozložitelných 

látek). Proces ozonizace vede ke zlepšení biodegradability, což umožňuje i následné 

biologické čištění, čímž představuje jeden z možných technologických postupů snižování 

obsahu rezistentních a toxických organických látek [31].  

Celkem může ozonizace vést k úplné mineralizaci, tj. transformace organických 

sloučeniny na CO2 a H2O a příslušných anorganických chemikálií. Cílem ozonizace je 

transformace rezistentních sloučenin v odpadní vodě na biologicky rozložitelné látky. 

Takové odpadní vody jsou potom vhodné pro biologické čištění anebo mohou sloužit jako 

zdroj organického uhlíku pro denitrifikační reaktor [31]. Kombinace ozonu s peroxidem  

a Fentonovým činidlem (H2O2/Fe2+) se může také používat pro čištění odpadních vod 

s vysokým obsahem organických znečišťujících látek [32].  

Možnostmi využití procesu oxidace ozonem se například zabývala literatura [31]. 

Pro studium vlivu ozonizace na toxické látky byl zvolen 2-Mercaptobenzothiazole  

(2-MBT). 2-MBT je organická látka ze skupiny aromatických heterocyklických sloučenin 

skupiny benzothiazolů. 2-MBT je široce používán v průmyslu a v domácnostech. 2-MBT 

je také používán jako meziprodukt při výrobě ostatních urychlovačů, z nichž se některé 

mohou rozkládat v průběhu vulkanizace. 

2-MBT je látka, která je cizí našemu tělu a je to silný alergen rozpustný v roztocích 

soli blízkých lidskému potu a způsobuje dermatitidu a nádorová onemocnění. Jedná se  

o toxickou a těžko biologicky rozložitelnou látku, která brzdí rozklad lehce rozložitelných 

látek a také inhibuje i nitrifikaci [33, 34].  

Výsledky studie [31] ukazují, že po 4 minutové ozonizaci modelové vody byl 

sledován pokles 2-MBT. Také byl sledován pokles CHSK a TOC. Z výsledků vyplývá, že 

2-MBT je pomocí ozonizace lehce přeměněn na jednodušší deriváty. 
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3.4.4 Odstranění barviv 
 

Barviva se používají v textilním, kožedělném, kosmetickém, farmaceutickém  

a potravinářském průmyslu. Jelikož jsou většinou barviva toxická a potenciálně 

karcinogenní mohou tak ohrožovat lidské zdraví. Kromě toho ovlivňují i průhlednost 

vody [35]. Textilní průmysl ve svých procesech spotřebovává velké množství vody, proto 

také produkuje ohromné množství textilních odpadních vod silně znečištěných barvivy  

a jinýma chemickými látkami. Podle chemické struktury se dělí barviva do několika 

základních skupin: kyselá, kyselá mořidlová a kovokomplexní, reaktivní, sirná, disperzní, 

kypová a další. Barviva (a jejich deriváty) představují skupinu organických znečišťujících 

látek, které mohou být toxické, a proto jejich odstranění nemůže záviset pouze na 

biodegradaci [35, 36, 37]. Mezi konvenční metody čištění odpadních vod obsahující 

barviva, patří například biologické zpracování, koagulace a flokulace, tyto metody však 

mohou způsobit nadměrnou produkci kalu. V posledních letech byly použity alternativní 

technologie založené na rozkladu organických látek ozonem. Tato metoda přinesla 

nejpříznivější účinky [36]. 

Zdroj [38] uvádí, že vyšší koncentrace barviva v textilních vodách způsobuje větší 

spotřebu ozonu. Podle literatury [39], přináší 40-60 minutová ozonizace textilních 

odpadních vod téměř 99% účinnost odbarvení. Předchozí výzkumníci uvádějí, že rychlost 

oxidace barviva se mírně zvyšuje se zvyšujícím se pH. Avšak využití ozonizace 

v průmyslu je omezena z důvodu vysokých výrobních nákladů ozonu a nízkého využití 

ozonu v důsledku špatné rychlosti přenosu hmoty ozonu. To vyžaduje další výzkum 

s cílem zlepšit proces [38]. Na obrázku č. 7 lze vidět zabarvení vzorku před a po 

ozonizaci [6]. 

 

Obrázek č. 7: zbarvení vzorku před ozonizací a po 5, 15 a 30 minutách ozonizace[6].  
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3.4.5 Odstranění huminových látek 
 

Huminové látky jsou přírodní organické látky (NOM) a nevykazují žádné toxické 

vlastnosti. Podle rozpustnosti se huminové látky dělí na huminové kyseliny a fulvinové 

kyseliny. Dále se mohou dělit podle chemických a fyzikálně-chemických vlastností. 

Huminové látky patří mezi vysokomolekulární cyklické sloučeniny aromatického 

charakteru, tmavohnědě zbarvené. Řadí se do skupiny polyfenolů a polykarboxylových 

kyselin. Obsahují asi 50% organického uhlíku, dále kyslík, vodík a dusík. Fulvinové 

kyseliny se liší hlavně obsahem kyslíku, který je u nich vyšší, než u huminových kyselin. 

Fulvinové kyseliny jsou organické látky, zůstávající v roztoku po kyselém vysrážení 

huminových kyselin. Na rozdíl od huminových látek mají menší molekulovou hmotnost, 

větší obsah kyslíku, větší počet karboxylových skupin, kyselejší charakter, méně 

aromatický charakter a lépe se rozpouštějí ve vodě. Mají žlutou až světle hnědou barvu 

[21, 40].  

Většina povrchových vod, z nichž se úpravou získává pitná voda, obsahuje 

huminové látky. Tyto vysokomolekulární látky ovlivňují jak kvalitu povrchových vod tak 

vlastní proces jejich úpravy. V závislosti na koncentraci mohou například zbarvovat vodu 

do žluta či hněda, snižovat pH, může docházet k tvorbě komplexů s těžkými kovy atd. 

V procesu úpravy zvyšují např. spotřebu koagulantu, reakčních a dezinfekčních činidel, 

zejména však působí jako prekurzory tvorby haloformů [41].  

Ve vodách obsahující huminové látky je hlavní cíl odstranění barev a desinfekce. 

Ozonizace je obvykle přednostní metoda. Oxidace huminových látek ozonizací může být 

dvojí: 

1. přímá oxidace ozonem, který se selektivně zaměřuje především na aktivní 

aromatické látky a dvojné vazby, 

2. nepřímá oxidace ozonem, kde se ozon rozloží na hydroxylové radikály, 

které jsou silnější, ale méně selektivní než ozon. 

 

Na obrázku č. 8 jsou znázorněny reakce ozonu s huminovými látkami ve vodném 

roztoku [42]. V důsledku toho je přímá oxidace ozonem cesta, která vede vysokému 

odstranění zabarvení, ale jen málo odstraňuje TOC. Za to nepřímá oxidace odstraňuje 
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méně zabarvení vody a více TOC. Tento proces oxidace je ovlivněn pH, pokud bude pH 

vysoké, nepřímá reakce je velice účinná. Použití ozonu v humózních vodách bez 

znečišťujících látek je přímá oxidace ozonem vhodnou cestou. Při vysoké alkalitě  

a vysoké koncentraci NOM je účinnost poněkud nižší [42].  

 

 

 

Obrázek č. 8: reakce ozonu s huminovými látkami ve vodném roztoku [42]. 

 

3.5 Minimalizace čistírenských kalů pomocí ozonizace 

 
Literatura [43] uvádí, že náklady na odstranění přebytečného kalu se pohybují okolo 

25 – 60% celkových nákladů čistíren odpadních vod. Minimalizace nadměrného množství 

kalu, je jednou z největších problémů v oblasti čištění odpadních vod. Dle zdroje [44] 

dosáhla produkce kalů v Evropě (v roce 2005) 10 miliard kg. 

Hlavní metody likvidace kalů v EU jsou pozemkové aplikace (45%), skládkování 

(38%), spalování (17%) [43]. Některé metody mohou být v některých případech levné, 

jiné mnohem dražší. Hlavní procesy likvidace kalu a jejich náklady, lze vidět v tabulce  

č. 7 [45]. 
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Tabulka č. 7: hlavní procesy likvidace kalu a jejich náklady (suchost kalu 10-30%) [45]. 

METODA DISTRIBUCE (%)  NÁKLADY (EURO/TUNA) 

Vyvážení 47 150-300 

Kompostování 6,5 200-400 

Skládkování 21 300-900 

Spalování 20 400-1500 

Jiné 5,5   

 

Náklady se odvíjejí od: 

- zda kal obsahuje nebezpečnou látku pro životní prostředí (přísnější předpisy – 

toxiny, kovy, zápach), 

- koncentrace kalu, mokrý kal je mnohem dražší na zpracování než suchý, 

- vzdálenosti místa produkce kalu a odstranění, nedostatek ploch pro vyvážení 

(urbanizace, zápach, hygienické problémy) [45]. 

 

Pokud kaly, vzniklé v důsledku čištění odpadních vod, obsahují toxické nebo jiné 

nebezpečné látky, tak nemohou být ukládány na skládku, ani být použité v zemědělské 

výrobě jako hnojivo (týká se to hlavně kovozpracujícího, chemického a farmaceutického 

průmyslu) a nemohou být spalovány, protože tímto procesem vzniká mnoho popílku  

a dochází k vypouštění těžkých kovů do atmosféry. V těchto případech je nakládání s kaly 

velmi neefektivní z hlediska vysoké ceny. Zajímavým řešením může být redukce objemu 

výsledného kalu [45]. 

Metoda, která se zabývá minimalizací produkovaného kalu, používá ozon 

k prohloubení buněčné lyze. Pod slovem buněčná lyze rozumíme uvolnění obsahu buněk 

mikroorganismů následkem rozrušení buněčných stěn. V ozonizačním reaktoru dochází  

k rozkladu biopolymerů, k rozštěpení makromolekul a také k narušení buněčných stěn. To 

vše přispívá ke zvýšení biologické rozložitelnosti kalu, který je pak ve větším rozsahu 

zoxidován a mineralizován. V aktivační nádrži zároveň probíhalo čištění odpadní vody. 

Na obrázku č. 9 je znázorněno schéma aerobního procesu s lyzací podpořenou ozonizací 

biomasy [46]. 
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Obrázek č. 9: schéma aerobního procesu s lyzací podpořenou ozonizací biomasy [46]. 

 

Technologie Chemox - SD za použití ozonu redukuje objem výsledného kalu až  

o 80%. Jedná se o technologii vhodnou pro všechny typy čistíren odpadních vod 

s aktivovaným kalem. Instalace technologie si nevyžaduje úpravy nádrže ani žádné jiné 

stavební úpravy. Chemox - SD je moderní proces oxidace pomocí ozonu, který 

optimalizuje rychlost rozpouštění a účinnost chemických reakcí [45].  

3.6 Optimalizace použití ozonu při úpravě pitné vody 
 

Další směry v odstraňování jsou především zaměřeny na pokročilé oxidační 

technologie (AOP) založené především na zvýšení účinnosti působení ozonu jeho 

kombinací s: 

- dalším oxidantem (především H2O2) 

- katalyzátorem (např. TiO2, ZnO) 

- fotokatalyzátorem (např. UV, UV + TiO2) [18]. 

 

AOP jsou pokročilé oxidační metody, které jsou schopny degradovat značně odolné 

látky. Ve stručnosti lze AOP charakterizovat těmito společnými znaky: 

- bez ohledu na reakční mechanismus je reakčním činidlem vysoce reaktivní 

hydroxylový radikál OH-, 

- atak OH-
 na organický substrát je velice rychlý, rychlostní konstanty druhého řádu 

dosahují hodnot 106 – 109 mol-1s-1, 

Aktivace 

Ozonizační reaktor 

Vratný aktivovaný kal 

  DN 
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- atak OH-
 se vyznačuje nízkou selektivitou, což dává předpoklad pro široké uplatnění 

- AOP při předúpravě průmyslových odpadních vod s obsahem toxické organické 

matrice, 

- AOP probíhají za normální teploty a tlaku, což s sebou přináší energetické úspory, 

- možnost vygenerovat OH- různým reakčním mechanismem dává procesům AOP 

potřebnou variabilitu při řešení praktických ekologických problémů, 

- jelikož činidla potřebná pro tvorbu OH- radikálů jsou dosud drahá (H2O2), je 

ekonomické využívat procesy AOP na odpadní vody s hodnotou CHSK respektive 

TSK < 5000 mg.l-1, nebo je kombinovat s aerobním biologickým stupněm [47]. 

 

Nejlepších výsledků je dosahováno kombinací ozonu s peroxidem vodíku [O3 + 

H2O2]. Tato kombinace produkuje volné OH- radikály, které jsou extrémně účinné při 

odstranění stopových organických látek i nepříjemné pachuti a zápachu. Použití  

O3 + H2O2 má však i svůj nedostatek. Nezanechává žádný zbytkový ozon, čímž vzniká 

problém, pokud je požadována i dezinfekce [18]. 

3.6.1 Optimální sekvence dávkování činidel 

 
Otázka optimalizace uspořádání technologické linky s ozonizací je velmi 

komplikovaná. V dostupné odborné literatuře se v podstatě nevyskytují souhrnná data, 

která by zobecňovala jednotlivé empirické výsledky. V každém jednotlivém případě je 

totiž tolik proměnných, že možnost smysluplného odhadu obecných trendů je téměř 

nulová. Na průběh procesu úpravy a jeho účinnosti pro jednotlivé ukazatele mají značný 

vliv fyzikální vlastnosti a složení upravované vody, dávka a druh koagulantu, dávka 

ozonu, hydraulické podmínky procesu, eventuální dávkování doplňkových činidel, 

použité technologie apod. Situaci komplikuje i fakt, že ozon ovlivňuje účinnost většiny 

jmenovaných faktorů, ovšem ve vzájemné závislosti. Nejspolehlivější a prakticky jedinou 

použitelnou metodou pro zjištění dávky a místa zaústění pro jednotlivá činidla je proto 

výzkum s konkrétní vodou a různými variantami uspořádání stávající technologické linky 

[20]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

Experimentální práce byla zaměřena na ověření možností využití ozonu v praxi. 

V první části toho experimentu byla pro studium využití ozonizace v praxi použita 

voda přitékající na  Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Při těchto 

pokusech byly použity dávky ozonu 2, 5,5 a 7 g.h-1
.  Vzorky byly odebírány po 15-ti 

minutových intervalech. 

Druhá část experimentu byla zaměřena na ozonizaci vody na odtoku z Ústřední 

čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Při těchto pokusech byly použity dávky ozonu 

2, 5,5 a 7 g.h-1.  Vzorky byly odebírány po 15-ti minutových intervalech 

V poslední části experimentu byla použita modelová voda obsahující huminové 

látky. Při těchto pokusech byly použity dávky ozonu 2 a 5,5 g.h-1
. Vzorky byly odebírány 

opět po 15-ti minutových intervalech. 

4.1 Použité analytické metody 

Analýzy vstupních a výstupních parametrů testovaných vzorků vod byly prováděny 

v laboratořích IEI dle níže uvedených norem. 

Chemická spotřeba kyslíku - oxidace dichromanem draselným (CHSKCr) 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným se stanovuje podle ČSN ISO 

15705 – Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) – Metoda ve 

zkumavkách. 

Stanovení organického uhlíku 

Celkový organický uhlík a rozpuštěný organický uhlík se stanovuje podle ČSN EN 

1484 – Jakost vod – Stanovení celkového organického uhlíku (TOC)  

a rozpuštěného organického uhlíku (DOC). 

Stanovení biochemické spotřeby kyslíku 

 Biochemická spotřeba kyslíku se stanovuje podle ČSN 83 0540 – Chemický  

a fyzikální rozbor odpadních vod, část 19 – Metoda zřeďovací. 
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Stanovení huminových látek 

 Stanovení huminových látek se provádí dle TNV 75 7536 – Jakost vod – Stanovení 

huminových látek (HL). 

Stanovení barvy 

 Stanovení barvy se provádí podle normy ČSN EN ISO 7887. 

Stanovení pH 

Stanovení pH se provádí dle normy ČSN ISO 10523 - Jakost vod - Stanovení pH – 

Metoda elektrometrická.  

 

4.2 Použité technologické metody 

Ozonizace 

Pro ozonizaci vody byl použit generátor ozonu typu MODULAR HC viz. obrázek č. 

10. Jedná se o malý, vzduchem chlazený deskový generátor vyrábějící ozon z čistého 

kyslíku. Jako první krok procesu syntézy ozonu jsou molekuly kyslíku děleny pomocí 

přiváděné energie. Výsledné atomy kyslíku pak reagují s molekulami kyslíku a tvoří 

ozon. Během této reakce je uvolňováno teplo, které musí být odebráno chlazením vodou. 

Tvorba ozonu probíhá mezi dvěmi elektrodami, které jsou od sebe odizolovány 

dielektrikem ze skla nebo keramiky, a malou mezerou. Na elektrody je přiveden vysoké 

střídavé napětí o středním kmitočtu, jednostranně uzemněné. Plyn s vysokým obsahem 

kyslíku proudí mezerou mezi elektrodami a v elektrickém poli je tvořen ozon [48]. 

 

 
 

Obrázek č. 10: ozonizátor typu MODULAR HC. 



Bc. Kateřina Roupcová: Preozonizace - vliv na následné procesy v technologii vody 

 

2010  28 

4.3 Charakteristika vzork ů 
 

Vody na přítoku do ÚČOV Ostrava-Přívoz 

Vody na přítoku do ČOV jsou od většiny obyvatelstva na území města Ostravy 
Petřkovic, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic a Svinova atd., 

z potravinářského průmyslu, koncentrované fenolčpavkové vody z koksoven atd. Dále 

se může jednat o vody fenolové, vody s obsahem ustalovačů a vývojek, odpadní vody 

s obsahem směsí nehalogenových organických rozpouštědel, odpadní vody s obsahem 

chloridu železa, kyselé odpadní vody z výroben acetylénu atd. Čištění vody na odtoku je 

založeno na mechanicko-biologickém čištění splaškových a průmyslových vod na 

principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Přebytečný  

a primární kal je anaerobně stabilizován a odvodňován na odstředivce [49].  

 

Vody na odtoku z ÚČOV Ostrava-Přívoz 

V následující tabulce č. 8 jsou uvedeny přípustné hodnoty „p“ a maximální 

hodnoty „m“, které definuje současné povolení pro ČOV, hodnoty, které uvádí jako 

limitní od 1.1.2011 výše zmíněné nařízení vlády a výsledky čištění ČOV za rok 2008 

[50]. 

Tabulka č. 8: přípustné hodnoty „p“ a maximální hodnoty „m“, které definuje současné            

povolení pro ČOV [50]. 

 BSK5 CHSKCR NL  NCELK.  NANORG. PCELK.  

[mg.l-1] p m p m p m p m p m p m 

Současné povolení 12 25 70 110 20 40 — — 20 30 2 3 
Nařízení vlády od 
1.1.2011 20 40 90 130 25 50 15 30 20 30 2 6 

 

Voda obsahující huminové látky (viz. kapitola 2.4.5 Odstraňování huminových látek) 
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4.4 Voda na přítoku do ÚČOV Ostrava-Přívoz 
 
Laboratorní pokus č. 1 (přítok na ČOV): 

 

Datum měření:  17. 3. 2010 

Množství vzorku:  5 l 

Množství ozonu:  2 g.h-1 O3

 

Tabulka č. 9: naměřené hodnoty – přítok na ČOV (2 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY  [mg.l -1] VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

pH 7,81 7,66 7,6 7,50 7,47 

CHSKCr 238,26 170,61 141,60 144,24 129,70 

TOC 58,06 39,87 63,89 64,05 52,14 

TN 9,87 25,61 27,91 27,65 27,54 

DOC 19,61 31,69 48,16 48,94 50,29 

TN 8,66 23,24 26,69 25,11 27,18 
 

 

Tabulka č. 10: % zůstatek – přítok na ČOV (2 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY   VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

% zůstatek 

CHSKCr 100 72 59 61 54 

TOC 100 69 110 110 90 

TN 100 259 283 280 279 

DOC 100 162 246 249 256 

TN 100 268 308 290 314 
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Graf č. 1: závislost CHSKCr na době ozonizace - přítok na ČOV (2 g.h-1 O3). 
 
 
 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0 10 20 30 40 50 60 70

Ozonizace [min]

N
am
ěř

en
é 

ho
dn

ot
y

TOC

TN

DOC

TN

 

Graf č. 2: závislost měřených hodnot na době ozonizace - přítok na ČOV (2 g.h-1 O3). 
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Graf č. 3: % zůstatek – přítok na ČOV (2 g.h-1 O3). 

 

Na obrázku č. 11 lze vidět změnu barvy vzorku odpadní vody před ozonizací a po 

60-ti min. ozonizaci (2 g.h-1 O3). 

 

 
 

Obrázek č. 11: přítok na ČOV před a po 60-ti minutové ozonizaci (2 g.h-1 O3). 
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Laboratorní pokus č. 2 (přítok na ČOV): 

 

Datum měření:  10. 3. 2010 

Množství vzorku:  5 l 

Množství ozonu:  5,5 g.h-1 O3

 

Tabulka č. 11: naměřené hodnoty – přítok na ČOV (5,5 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY  [mg.l -1] VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

pH 7,72 7,63 7,57 7,05 7,35 

CHSKCr 262,22 69,13 126,54 128,44 186,71 

TOC 64,06 76,92 108,42 106,16 100,22 

TN 36,52 37,68 44,16 42,60 35,86 

DOC 63,53 76,03 107,12 105,62 99,79 

TN 36,11 37,52 43,59 41,51 35,31 
 
 
 
Tabulka č. 12: % zůstatek – přítok na ČOV (5,5 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY  VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

% zůstatek 

CHSKCr 100 26 48 49 71 

TOC 100 120 169 166 156 

TN 100 103 121 117 98 

DOC 100 120 169 166 157 

TN 100 104 121 115 98 
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Graf č. 4: závislost CHSKCr na době ozonizace -  přítok na ČOV (5,5 g.h-1 O3). 
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Graf č. 5: závislost měřených hodnot na době ozonizace - přítok na ČOV (5,5 g.h-1 O3). 
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Graf č. 6: % zůstatek – přítok na ČOV (5,5 g.h-1 O3). 
 
 

Na obrázku č. 12 lze vidět změnu barvy vzorku odpadní vody před ozonizací a po 

60-ti min. ozonizaci (5,5 g.h-1 O3). 

 

 
Obrázek .č 12: přítok na ČOV před a po 60-ti minutové ozonizaci (5,5 g.h-1 O3). 
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Laboratorní pokus č. 3 (přítok na ČOV): 

 

Datum měření:  24. 3. 2010 

Množství vzorku:  5 l 

Množství ozonu:  7 g.h-1 O3

 

Tabulka č. 13: naměřené hodnoty – přítok na ČOV (7 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY  [mg.l -1] VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

pH 7,61 7,59 7,52 7,46 7,50 

CHSKCr 167,06 232 185 203 154 

TOC 66,99 83,71 94,06 98,77 88,59 

TN 27,94 29,17 31,72 32,03 31,52 

DOC 45,33 63,71 71,96 84,12 71,56 

TN 26,25 28,98 30,84 32,01 30,79 
 
 
 
 
Tabulka č. 14: % zůstatek – přítok na ČOV (7 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

% zůstatek 

CHSKCr 100 139 111 122 92 

TOC 100 125 140 147 132 

TN 100 104 114 115 113 

DOC 100 141 159 186 158 

TN 100 110 117 122 117 
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Graf č. 7: závislost CHSKCr na době ozonizace -  přítok na ČOV (7 g.h-1 O3). 
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Graf č. 8: závislost měřených hodnot na době ozonizace - přítok na ČOV (7 g.h-1 O3). 
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Graf č. 9: % zůstatek – přítok na ČOV (7 g.h-1 O3). 

 

Na obrázku č. 13 lze vidět změnu barvy vzorku odpadní vody před ozonizací a 

po 60-ti min. ozonizaci (7 g.h-1 O3). 

 

 
 

Obrázek č. 13: přítok na ČOV před a po 60-ti minutové ozonizaci (7 g.h-1 O3). 

 
Závěr 

Hodnoty CHSKCr, při dávce 2 g.h-1 O3 klesají s časem. Zvyšováním dávek ozonu 

(5,5 a 7 g.h-1 O3) se koncentrace stanovovaných parametrů zvyšují oproti surové vodě, 

což může být dáno štěpením nebo přeměnou látek obsažených ve vodě. 
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4.5 Voda na odtoku z ÚČOV Ostrava-Přívoz 
 
Laboratorní pokus č. 4 (odtok z ČOV): 

 

Datum měření:  17. 3. 2010 

Množství vzorku:  5 l 

Množství ozonu:  2 g.h-1 O3

 

Tabulka č. 15: naměřené hodnoty – odtok z ČOV (2 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY  [mg.l -1] VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

pH 7,23 7,50 7,48 7,57 7,63 

CHSKCr 33,82 27,53 25,02 46,28 29,68 

TOC 18,50 20,42 18,23 19,32 17,72 

TN 10,67 10,03 9,79 9,23 9,68 

DOC 15,31 12,61 13,15 12,62 12,03 

TN 9,50 9,64 9,39 8,55 9,27 
 
 
 
Tabulka č. 16: % zůstatek – odtok z ČOV (2 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

% zůstatek 

CHSKCr 100 81 73 134 88 

TOC 100 110 99 104 96 

TN 100 94 92 87 91 

DOC 100 82 86 82 79 

TN 100 101 99 90 98 
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Graf č. 10: závislost měřených hodnot na době ozonizace – odtok z ČOV (2 g.h-1 O3). 
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 Graf č. 11: % zůstatek – odtok z ČOV (2 g.h-1 O3). 
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Laboratorní pokus č. 5 (odtok z ČOV): 

 

Datum měření:  10. 3. 2010 

Množství vzorku:  5 l 

Množství ozonu:  5,5 g.h-1 O3

 

Tabulka č. 17: naměřené hodnoty – odtok z ČOV (5,5 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY  [mg.l -1] VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

pH 6,9 6,57 6,52 6,49 6,7 

CHSKCr 34,43 42,07 27,96 21,20 16,88 

TOC 31,83 42,46 34,02 32,68 26,78 

TN 9,04 8,84 9,44 9,71 8,62 

DOC 31,03 41,96 33,47 32,01 26,09 

TN 8,68 8,24 9,26 9,49 8,38 
 
 
 
Tabulka č. 18: % zůstatek – odtok z ČOV (5,5 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

% zůstatek 

CHSKCr 100 122 81 62 49 

TOC 100 133 107 103 84 

TN 100 98 104 107 95 

DOC 100 135 108 103 84 

TN 100 95 107 109 97 
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Graf č. 12: závislost měřených hodnot na době ozonizace – odtok z ČOV (5,5 g.h-1 O3). 
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Graf č. 13: % zůstatek – odtok z ČOV (5,5 g.h-1 O3). 
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Laboratorní pokus č. 6 (odtok z ČOV): 

 

Datum měření:  24. 3. 2010 

Množství vzorku:  5 l 

Množství ozonu:  7 g.h-1 O3 

 

Tabulka č. 19: naměřené hodnoty – odtok z ČOV (7 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY  [mg.l -1] VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

pH 6,77 7,21 7,23 7,12 7,36 

CHSKCr 36,44 6,33 14,09 1,01 * 

TOC 36,70 22,68 22,39 33,73 40,57 

TN 12,50 11,39 11,92 11,96 12,59 

DOC 35,22 19,47 18,36 31,85 39,74 

TN 12,34 10,03 11,88 11,11 12,21 
* pod rozsah (méně jak destilovaná voda) 
 
 
 
Tabulka č. 20: % zůstatek – odtok z ČOV (7 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

% zůstatek 

CHSKCr 100 17 39 3 0 

TOC 100 62 61 92 111 

TN 100 91 95 96 101 

DOC 100 55 52 90 113 

TN 100 81 96 90 99 
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Graf č. 14: závislost měřených hodnot na době ozonizace – odtok z ČOV (7 g.h-1 O3). 
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Graf č. 15: % zůstatek – odtok z ČOV (7 g.h-1 O3). 
 
Závěr 

Při dávce 2 g.h-1 O3 dochází k mírnému snížení hodnot CHSKCr, tato dávka má 

malý vliv na TOC a DOC. Se zvyšující se dávkou O3, dochází ke snížení CHSKCr. 

V některých případech dochází k nárůstu CHSKCr, TOC a DOC, což může být dáno 

štěpením nebo přeměnou látek obsažených ve vodě. 
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4.6 Voda s obsahem huminových látek 
 
Laboratorní pokus č. 7 
 
Datum měření:  31. 3. 2010 

Množství vzorku:  5 l 

Množství ozonu:  2 g.h-1 O3

 
Tabulka č. 21: naměřené hodnoty – HL (2 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY  [mg.l -1] VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

CHSKCr 54,17 59,23 50,51 37,20 41,03 

c (HL) 18 11 3,6 2,0 1,5 
 
Tabulka č. 22: stanovení barvy – HL (2 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ PARAMETRY    
[m-1] VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

Spektrální absorbční koeficient 
(436 nm) 8,9 8,3 3,9 3,1 3,2 
Spektrální absorbční koeficient 
(525 nm) 3,8 3 2,5 2,1 2,1 
Spektrální absorbční koeficient 
(620 nm) 1,7 1,9 1,6 1,5 1,6 
*Teplota vzorku: 22,9 ºC, optická dráha kyvety: 10 mm 
 

Na obrázku č. 14 lze vidět změnu barvy vzorku vody s obsahem HL před 

ozonizací a po 15, 30, 45 a 60 min. ozonizace (2 g.h-1 O3). 

 

 
 

Obrázek č. 14: HL před a po 15, 30, 45 a 60 min. ozonizace (2 g.h-1 O3). 
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Graf č. 16: závislost měřených hodnot na době ozonizace – HL (2 g.h-1 O3). 
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Graf č. 17: závislost spektrálního absorbčního koeficientu na době ozonizace –   
                  HL (2 g.h-1 O3). 
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Laboratorní pokus č. 8 
 
Datum měření:  31. 3. 2010 

Množství vzorku:  5 l 

Množství ozonu:  5,5 g.h-1 O3

 
Tabulka č. 23: naměřené hodnoty – HL (5,5 g.h-1 O3). 

OZONIZACE SLEDOVANÉ 
PARAMETRY  [mg.l -1] VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 

CHSKCr 54,17 35,10 15,42 27,63 12,76 

c (HL) 18 2 1 0,5 <0.5 
 
Tabulka č. 24: stanovení barvy – HL (5,5 g.h-1 O3). 

OZONIZACE 
SLEDOVANÉ PARAMETRY   

[m-1] VSTUP 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 
Spektrální absorbční koeficient 
(436 nm) 8,9 1,2 0,58 0,86 0,54 
Spektrální absorbční koeficient 
(525 nm) 3,8 0,6 0,3 0,68 0,44 
Spektrální absorbční koeficient 
(620 nm) 1,7 0,44 0,2 0,6 0,34 
*Teplota vzorku:  22,9 ºC , optická dráha kyvety: 50 mm 

 
Na obrázku č. 15 lze vidět změnu barvy vzorku vody s obsahem HL před a po 

15, 30, 45 a 60 min. ozonizace (5,5 g.h-1 O3). 

 

 
 

Obrázek č. 15: HL před a po 15, 30, 45 a 60 min. ozonizace (5,5 g.h-1 O3). 
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Graf č. 18: závislost měřených hodnot na době ozonizace – HL (5,5 g.h-1 O3). 
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Graf č.19: závislost spektrálního absorbčního koeficientu na době ozonizace – 

HL (5,5 g.h-1 O3). 

 

Závěr 

Z výsledných hodnot lze konstatovat, že ozonizací došlo v obou případech 

k odbarvení. Při dávce 2 g.h-1 O3 nedošlo k výraznému snížení CHSKCr, k výraznému 

snížení došlo až při dávce 5,5 g.h-1 O3. Koncentrace HL při obou dávkách klesala 

s časem. BSK5 nelze stanovit z důvodu, že HL jsou z biochemického hlediska velmi 

rezistentní. Jejich biologický rozklad není hodnotou BSK5. 
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5 ZÁVĚR 

Ozon je vysoce reaktivní činidlo a může oxidovat sloučeniny přímo nebo 

nepřímo, kde se ozon rozloží na hydroxylové radikály, které jsou silnější, ale méně 

selektivní než ozon. Pro pitnou vodu je ozon velmi účinný pro bakteriální dezinfekci  

a virovou inaktivaci, pro odstranění chuti a zápachu, odstranění organického  

a anorganického znečištění. V průmyslových a komunálních odpadních vodách je ozon 

nejčastěji využíván  pro odstraňování nerozpuštěných látek, odstraňování BSK a CHSK, 

řas a pachů.  

Diplomová práce je členěna na dva celky. V první části byla provedena literární 

rešerše tématu. Tato část popisuje složení a toxicitu ozonu. Podává informace  

o možnostech použití ozonizace v technologii vody a o optimalizaci ozonu při úpravě 

pitné vody. 

Ve druhé části DP byly provedeny laboratorní testy ozonizace. Pro studium 

využití ozonizace v procesu technologie vody byly použity vody přitékající na Ústřední 

čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze, dále vody na odtoku z ÚČOV a modelové 

vody obsahující huminové látky. Tyto vody byly podrobeny ozonizací různými dávkami 

ozonu. U vody přitékající na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze a vody 

na odtoku z ÚČOV dosažené výsledky ukazují, že ozonizace nevede pouze ke snížení 

hodnot sledovaných parametrů (CHSKCr, TOC, DOC atd.). Ozonizací v určitém oboru 

dávek se mohou hodnoty těchto parametrů zvyšovat oproti dávkám nižším či oproti 

surové vodě, což může být dáno štěpením nebo přeměnou látek obsažených ve vodě. Při 

těchto pokusech byly použity dávky ozonu 2, 5,5 a 7 g.h-1
. Vzorky byly odebírány po 

15-ti minutových intervalech. 

Při 60-ti minutové ozonizaci vody přitékající na Ústřední čistírnu odpadních vod 

dávkou 2 g.h-1 O3 došlo k pozvolnému klesání CHSKCr z 238,26 mg.l-1 na 129,70 mg.l-1. 

Při této dávce došlo k nárůstu hodnot TOC a DOC. Se zvyšující se dávkou ozonu došlo 

sice k poklesu CHSKCr, ale u hodnot DOC došlo při 60-ti minutové ozonizaci dávkou 

ozonu 5,5 g.h-1 a 7 g.h-1 k zvýšení cca o 58%. U hodnot TOC bylo sledováno také 

výrazné zvýšení. 
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Při dávce 2 g.h-1 O3 a 60-ti minutové ozonizaci dochází u vody na odtoku 

z ÚČOV k mírnému snížení hodnot CHSKCr a to z 33,82 mg.l-1 na 29,68 mg.l-1, tato 

dávka má malý vliv na TOC a DOC. Se zvyšující se dávkou O3, dochází  

k výraznějšímu snížení CHSKCr. Zvyšující se dávka ozonu nemá výrazný vliv na 

snížení hodnot TOC a DOC. 

U modelové vody obsahující huminové látky došlo k potvrzení předpokladů 

vyplývajících z citované literatury (např. odbarvení). Při těchto pokusech byly použity 

dávky ozonu 2 a 5,5 g.h-1
.  Vzorky byly odebírány opět po 15-ti minutových intervalech. 

Odbarvení vody bylo viditelné již při dávce 2 g.h-1 O3. Při 60-ti minutové ozonizaci 

dávkou 2 g.h-1 O3 se snížila koncentrace HL z 18 mg.l-1 na 1,5 mg.l-1, avšak při dávce 

5,5 g.h-1 O3 bylo toto snížení dosaženo již za cca 20 minut. Při obou dávkách ozonu 

klesala koncentrace HL plynule s časem. BSK5 nelze stanovit z důvodu, že HL jsou 

z biochemického hlediska velmi rezistentní. Jejich biologický rozklad není hodnotou 

BSK5. 

Použití ozonizace v technologii vody je jednou z možností zkvalitnění 

technologické linky. Jako u jiných technologických operací je však nezbytné ozonizaci 

do souboru čištění odpadních vod dobře zakomponovat, aby plnila nejenom očekávané 

cíle, ale také aby bylo zajištěno, že nebude generovat větší nebo menší sekundární 

kvalitativní problémy. Rozhodně nelze ozonizaci považovat za univerzální všelék  

a ordinovat ji bez předchozí důkladné rozvahy podložené experimentálním měřením. To 

ale platí o všech technologických procesech úpravy vody. 
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