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Anotace: 

Hlavní náplní bakalářské práce je vyhodnocení míry znečištění odpadních vod z provozů 

povrchových úprav v České zbrojovce a.s. anorganickým dusíkem na základě laboratorních 

měření provedených od září 2011 do ledna 2012. Byly sledovány obsahy dusitanů, 

dusičnanů, amoniakálního dusíku a kyanidů v odpadních vodách přitékajících i odtékajících 

z neutralizační stanice podniku. Na základě vyhodnocení naměřených hodnot sledovaných 

parametrů na vstupu a výstupu byla posouzena účinnost čištění vod v neutralizační stanici 

a dodržení maximálních koncentrací jednotlivých iontů vypouštěné vody vyplývající 

z provozního řádu. 

Klíčová slova: 

Antropogenní znečištění, dusík, dusitany, dusičnany, amoniakální dusík, kyanidy, 

neutralizace, jakost vod, monitoring vod, toxicita, zdravotní rizika, životní prostředí, 

povrchové úpravy.  

Annotation 

In this thesis, level of polullution of the wastewater produced in surfaře treatment 

workshop in Česká zbrojovka a.s., based on laboratory measurements taken from 

September 2011 to January 2012. The amount of nitrites, nitrates, amonia´s nitrogen and 

cyanides in wastewaters influent and run-off neutralisation station was measured. Based on 

those results the effectivity of purifying the wastewater in neutralisation station and 

krepiny the maxima concentration of specific ionts within limits given by operating rules 

were judged. 

Key words: 

Anthropogenic pollution, nitrogen, nitrite, nitrate, amonia´s nitrogen, cyanides, 

neutralization, water quality, water monitoring, toxicity, health hazard, enviroment, heat 

treatment.  
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jakost pitné vody je jedním z důležitých ukazatelů kvality života člověka. Každé 

její znečištění přímo ovlivní zdraví lidí závislých na kontaminovaném zdroji, který se 

následně musí nákladně čistit. O znečištěné vodě se mluví vždy, když jejím používáním 

dojde k takové změně fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností, že její 

použití pro daný účel je omezeno nebo zcela znemožněno1. Mimo ovlivnění zdraví lidí 

má kontaminace pitných vod vliv i na okolní ekosystémy. Všechny státy vyspělého světa 

proto povrchové a podzemní vody chrání zákony a pomocí různých limitů regulují 

koncentrace jejich znečištění (v České republice je to zákon 254/2001 Sb. O vodách).  

Znečištění vody může mít mnoho příčin. Nicméně lze konstatovat, že průmysl 

a zemědělství patří mezi největší znečišťovatele ve všech zemích. Z odpadních 

průmyslových a zemědělských vod se do povrchových a podzemních vod dostávají pro 

člověka cizorodé látky v takových koncentracích, kdy jsou již škodlivé zdraví. Odpadní 

vody z povrchových úprav kovů obsahují řadu látek, které velmi nepříznivě ovlivňují 

jakost povrchových vod v tocích.2 Odpadní vody jsou vody použité v obytných, 

zemědělských, průmyslových,  zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo 

dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), 

jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod.3 Působením kyseliny nebo zásad snižují jejich tlumivou kapacitu 

a mění jejich přirozenou funkci. Při tom vzrůstá také obsah solí ve vodě. Hlavní příčinou 

závadnosti odpadních průmyslových vod jsou však toxické a vysoce toxické látky, kdy 

při jednorázovém zvýšení jejich koncentrace organismy ve vodě rychle hynou, čímž je 

vážně ohrožena biologická rovnováha v toku.4 Na toxicitu látek ve vodách má vliv 

teplota vody a obsah rozpuštěného kyslíku.5 

Významným znečišťovatelem povrchových a podzemních vod jsou i srážky, které 

vypouštěné emise vracejí zpět na zem. Mezi nejvýznamnější kontaminanty vody patří 

dusík a fosfor.6 Dusíkaté látky spolu s fosforem způsobují nadměrný rozvoj řas, sinic 

a rostlin v povrchových vodách a negativně ovlivňují jejich čistotu.3,4 

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod je dlouholetým výrobcem ručních palných 

zbraní. Původně byl podnik zaměřen na výrobu ručních vojenských zbraní, avšak 
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s postupem času byla výroba rozšířena také o výrobky pro civilní použití, a to jak 

v oblasti sportovní, tak i lovecké. V současné době Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod 

představuje jednoho z největších světových producentů ručních zbraní.7 Mimo snahy 

o zlepšování kvality a vlastností zbraní je jedním z cílů vedení podniku a každého 

zaměstnance i ochrana životního prostředí. Důsledným dodržováním všech zákonů, 

vyhlášek i nařízení v oblasti ochrany životního prostředí zamezuje Česká zbrojovka a.s. 

negativním vlivům svého působení na všechny jeho složky. Pomocí odboru životního 

prostředí podniku aktivně vyhledává možné aspekty znečištění a předchází jim. 

Při výrobě zbraní se používají procesy povrchových a tepelných úprav kovů, 

jejichž sekundárním projevem je i vznik odpadních vod se zvýšenými koncentracemi 

polutantů. K jejich likvidaci slouží neutralizační stanice, která přímo spadá pod Odbor 

životního prostředí, kde pracuji. Vzhledem k tomu, že za téměř dvacet šest let provozu 

neutralizační stanice nebyla posouzena její účinnost čištění, chtěla bych se v této 

bakalářské práci tomuto tématu začít věnovat. 

Cílem předložené bakalářské práce tedy je: 

• Monitorování a posouzení účinnosti čištění odpadních vod s obsahem 

různých forem anorganického dusíku z provozů povrchových a tepelných 

úprav kovů v neutralizační stanici České zbrojovky a.s..  

• Kritériem pro posouzení účinnosti likvidace odpadních vod na neutralizační 

stanici bude provozní řád schválený Krajským úřadem Zlínského kraje dne 

14. 7. 2010, kde jsou uvedeny limity maximálního znečištění vypouštěných 

odpadních vod do podnikové kanalizace.  

Limity budou hodnoceny s ohledem na platnou legislativu.3,8,9 Vlastní 

monitorování probíhalo v období od září 2011 do ledna 2012 a prováděla jsem je 

v laboratoři OŽP v České zbrojovce a.s.. 
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2 POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ  

Povrchovými úpravami jsou nazvány veškeré postupy, předúpravy a úpravy kovů, 

postupy odstraňující zbytky solí použité v tepelné úpravě a oplachy vodou.10 Mezi 

povrchové úpravy oceli a neželezných kovů, převážně hliníkových slitin, v České 

zbrojovce a.s. patří také fosfátování, černění, kalení, nitrocementace a popouštění. 

Povrchové úpravy se provádí kvůli zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností 

finálního výrobku jako jsou pevnost, tvrdost, houževnatost, odolnost korozi, vzhled, 

zlepšení přilnavosti a mnohých dalších.  

V následujících kapitolách se budu zabývat stručnou charakteristikou 

jednotlivých částí povrchové úpravy kovů prováděných v České zbrojovce a.s. převážně 

k různým úpravám zbraní. 

2.1 Fosfátování 

Fosfátování je velmi oblíbená technologie předúpravy povrchu kovů před 

lakováním. Tato povrchová úprava významně vylepšuje přilnavost nátěrů, jejich korozní 

odolnost, odolnost proti podkorodování, fosfátová vrstva je výborným elektroizolantem. 

Při fosfátování se na čistém kovovém povrchu vytvářejí vrstvy nerozpustných 

fosforečnanů z vodných roztoků.10 Celý proces probíhá ponořením výrobku do fosfatizační 

lázně složené z kyseliny fosforečné, dihydrogenfosforečnanů kovů, urychlovačů 

a fosfatizačních činidel obsahujících 3 – 18 % kyseliny dusičné a 1 – 3 % dusitanu nebo 

dusičnanu nikelnatého. Fosfatizační lázeň má vždy přesně definované složení a pracuje za 

zvýšených teplot.10,11  

Vzniklý povlak je elektricky nevodivý, nerozpustný ve vodě a organických 

rozpouštědlech a má velmi dobrou soudržnost se základním kovem. Fosfátování se 

používá v kombinaci s konzervací jako antikorozní ochrana ocelových dílců, před 

lakováním a pogumováním se zařazuje ke zlepšení přilnavosti a k usnadnění skluzu při 

úpravě ocelových pohyblivých strojních součástí při jejich záběru.10 
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2.2 Černění 

Alkalické černění ocelí je klasický a osvědčený proces povrchových úprav a patří 

mezi nejrozšířenější způsoby barvení oceli, známé též jako alkalické černění za tepla, 

respektive brunýrování.12
 Nejčastějším důvodem pro jeho použití je zlepšení vzhledových 

vlastností, odolnosti otěru a jen v omezené míře jako antikorozní ochrana.   

Principem černění je zpracování ocelových výrobků ve vařících alkalicko-oxidačních 

roztocích s přísadou redukční nebo jiné látky. Mimo hydroxid sodný lázeň obsahuje vždy 

i 25 % dusitanu sodného jako oxidovadla. V menším množství bývá přítomen i dusičnan 

sodný nebo draselný.13 V oxidačním prostředí dochází k vytvoření chemicky stálé vrstvy, 

tedy oxidu, která má dekorativní vzhled a s následnou impregnací vhodnými 

konzervačními prostředky zvýší antikorozní vlastnosti. Cyklus černění probíhá v černící 

lince a spočívá v odmaštění a několika cyklech vlastního černění vždy s oplachy mezi 

jednotlivými operacemi.12 Na povrchu předmětu se po černění utvoří modročerný až sytě 

černý povlak směsi oxidů železa (oxidu železitého, respektive směsi oxidu železitého a oxidu 

železnato-železitého).13 

2.3 Kalení, nitrocementace a popouštění 

Kalení je způsob tepelného zpracování oceli, při kterém se ocel ohřeje na 

tzv. kalící teplotu a po té se prudce ochlazuje.12 Tím se mění struktura a ocel získává 

lepší mechanické a fyzikální vlastnosti. Kalení se provádí pro dosažení vyšší tvrdosti 

výrobku nebo jeho pracovní plochy, například břitu. Dále se zvýší odolnost 

a otěruvzdornost. Kalená součást má tedy vyšší tvrdost, ztrácí však houževnatost. Ohřev 

na kalící teplotu probíhá v ochranné atmosféře dusíku, která chrání díly před oduhličením 

a oxidací (tvorbou okují). Po výdrži na kalící teplotě dochází k zakalení do oleje nebo do 

solné lázně tvořené rozpuštěným kyanidem draselným.14  

Nitrocementace je sycení povrchu součásti uhlíkem a dusíkem ve směsi plynů za 

vysoké teploty a následném prudkém ochlazení. Povrch výrobku je tak značně tvrdý za 

současného zachování houževnatosti. Podstatou procesu je, že se povrch v místech, jež 

mají být tvrdá, nasytí uhlíkem a pak se celý předmět zakalí. Při procesu se používá 

amoniak a jako pomocná látka dusitan sodný.15 
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Popouštění je proces, kdy se po zakalení a chlazení ohřeje ocel na teplotu asi 

600 °C. Tímto způsobem se zlepší mechanické vlastnosti výrobku. Sníží se počet poruch 

struktury v kovové mřížce, tvrdost a pevnost, oproti tomu se poměrně značně zvýší 

houževnatost a tažnost výrobků. Při popouštění se používají přípravky s více jak 19 % 

kyanidů.14  



Michaela Součková: Monitorování anorganického dusíku v odpadních vodách 
z povrchových úprav v České zbrojovce a.s. 

2012  6 

3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

Všechny procesy povrchových úprav kovů nepříznivě ovlivňují složky životního 

prostředí.6 Jsou například jedním z hlavních příčin výskytu kyanidů ve vodách, kam se 

dostávají při nesprávném nakládání s odpady nebo s odpadními vodami z těchto procesů. 

Je tedy nutné jejich škodlivé účinky, co nejvíce eliminovat. K tomu slouží různé procesy 

čištění odpadních vod, při nichž dochází k vyloučení nebo přeměně polutantů na méně 

škodlivé látky.  

Zneškodňování znečištění odpadních vod z procesů povrchových úprav je 

rozdílné podle druhu polutantu. Důležitým aspektem, mimo ekonomické hledisko, je také 

při volbě metody čištění odpadních vod koncentrace kontaminantu na vstupu 

a požadovaná koncentrace na výstupu. Lze volit metody fyzikální (sedimentace, filtrace, 

flotace, …), fyzikálně-chemické (adsorpce, extrakce, destilace, iontová výměna, ...), 

chemické (neutralizace, srážení, redukce, …) nebo biologické (aerobní a anaerobní).6 Na 

správné volbě způsobu zneškodňování je přímo závislý konečný výsledek celého procesu 

čištění odpadních vod. 

Česká zbrojovka a.s. provozuje neutralizační stanici, úpravnu vody, sklad odpadů 

i vlastní biologickou čistírnu odpadních vod. V následujících kapitolách bych se chtěla 

vzhledem k mému tématu bakalářské práce zaměřit především na problematiku 

neutralizační stanice a v ní probíhající likvidaci odpadních vod. 

3.1 Neutralizační stanice 

Neutralizační stanice v České zbrojovce a.s. byla vybudována v roce 1986, 

společně s výstavbou nové haly pro provozy povrchových a tepelných úprav, z důvodu 

nutnosti likvidace odpadních vod z těchto provozů.  

Neutralizační stanice je soubor zařízení ke zneškodňování odpadních vod 

z povrchové úpravy včetně separace kalu a k dočištění odpadní vody16. Neutralizační 

stanice je třípodlažní budova s dvěma patry pod úrovní terénu, kde je celé technické 

zázemí stanice, tj. jímky, čerpadla, potrubí, velín s ovládacími panely a laboratoř. Jímky 

jsou vybudovány ve druhém podzemním podlaží budovy neutralizační stanice, stěny mají 

obloženy kyselinovzdorným obkladem nebo fólií, stropy jsou natřeny ochranným 
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nátěrem. Míchání vod v jímkách je zajišťováno mechanickými míchadly. V nadzemním 

podlaží je sklad chemikálií, šatna, sociální zařízení a rozvodna elektrického proudu.  

V provozu je neutralizační stanice od pondělí do pátku po dobu dvaceti čtyř hodin 

a obsluhu zajišťují čtyři proškolení pracovníci, kteří se zúčastnili kurzu pro obsluhovatele 

neutralizačních stanic, a jejich znalosti byly ověřeny přezkoušením.  

Veškeré odpadní vody z haly povrchových úprav jsou chemickou kanalizací 

podle svého druhu dopravovány samospádem do jednotlivých jímek stanice, kde jsou 

chemickými činidly koncentrace iontů snižovány neutralizačními postupy na povolené 

hodnoty.17 Neutralizační stanice pracuje na odstavném principu, který spočívá v úpravě 

odpadní vody až po naplnění a uzavření jímky tj. při přerušeném přítoku i odtoku. 

Vlastní neutralizace je souhrn pochodů odstraňujících toxické a ostatní závadné látky 

z odpadních vod z povrchových úprav, založený na úpravě hodnoty pH, redoxního 

potenciálu, na srážení, koagulaci a na sedimentaci.17-18 

3.1.1 Metody likvidace odpadních vod využívané v neutralizační stanici 

Pro likvidaci znečištění toxických látek z procesů povrchových úprav se v České 

zbrojovce a.s. využívají některé z metod fyzikálních a chemických převážně ve 

vzájemných kombinacích nebo na sebe navazujících postupech.  

K nejdůležitějším metodám patří neutralizace, kdy se pomocí neutralizačních 

činidel upraví hodnota pH kyselých nebo zásaditých odpadních vod.  

Častým vedlejším procesem neutralizace je srážení, kdy se ve vodě rozpustné 

sloučeniny vysrážejí jako málo rozpustné tuhé sraženiny. Ty jsou dále odstraňovány ze 

suspenze vlivem gravitace, tedy sedimentací.6 

Redukce, kdy dochází ke zvyšování záporného nebo ke snižování kladného 

oxidačního čísla, je využívána v procesech čištění odpadních vod tam, kde tímto 

způsobem vznikají méně škodlivé sloučeniny (například toxický karcinogenní 

šestimocný chrom díky redukci přechází na netoxický ion chromu oxidačním číslem 3+).  

Oxidace je opačným procesem redukce, záporné oxidační číslo se tedy snižuje, 

kladné roste (tento způsob se používá při likvidaci dusitanů, které oxidací přechází na 

dusičnany). 
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K neutralizaci, redukci nebo oxidaci odpadních vod jsou používány různá reakční 

činidla typická pro daný účel nebo znečišťující látku. V některých případech se ale 

koncentráty (odpadní vody s vysokým obsahem znečištění) likvidují pomocí jiných 

činidel (např. močovina, vodný roztok amoniaku apod.), která se volí především 

z časových a ekonomických důvodů.  

Odpadní vody přitékající na neutralizační stanici samostatnými potrubními 

systémy jsou již přímo na provozech povrchových a tepelných úprav děleny podle druhu 

kontaminantů na dusitanové, kyanidové a alkalicko-kyselé odpadní vody. Toto dělení 

bylo zvoleno na základě rozdílných způsobů likvidace jednotlivých iontů, které se 

vzájemně velmi liší. Odpadní vody jsou produkovány v procesech fosfátování, černění, 

kalení, nitrocementaci a popouštění, při nichž jsou používány chemické látky a přípravky 

převážně s obsahem dusitanu sodného a kyanidu sodného nebo draselného. Dále se při 

povrchových a tepelných úpravách kovů používá plynný dusík jako ochranná atmosféra 

při kalení a amonné soli.  

Odpadní vody mají různé koncentrace znečištění, přitékají na neutralizační stanici 

jako oplachové odpadní vody nebo jako koncentráty s vysokých obsahem škodlivin 

z regenerací lázní. Chemikálie určené k likvidaci znečištění odpadních vod jsou do 

neutralizační stanice dopravovány v pěti set a tisíci litrových kontejnerech (chlornan 

sodný, kyselina sírová), kanystrech (čpavková voda), případně v pytlích (vápenný hydrát, 

kyselina amidosulfonová, močovina). Před dávkováním jsou tekuté chemikálie 

skladovány v odměrkách a pevné chemikálie v zásobnících. 

Likvidace kyanidových alkalických odpadních vod (kalící vody a vody 

z nitrocementace, popouštění a oplachů z vyvařovacích van procesu kalení) se 

provádí v dvou reakčních jímkách o objemu 8 m3. Maximální hydraulické zatížení 

neutralizační stanice kyanidovými vodami je 10 m3 za den, maximální látkové 

zatížení je cCN-max.= 1 000 mg/l.17  

Dusitanové odpadní vody (oplachy a koncentráty z černění, fosfátování 

a z kalírenského soupecí KOPP) jsou zneškodňovány rovněž ve dvou reakčních jímkách 

o objemu 8 m3. Maximální denní hydraulické zatížení neutralizační stanice dusitany je 

30 m3 a maximální látkové zatížení je c(NO2
-)max.= 5 000 mg/l.17 
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Maximální hydraulické zatížení neutralizační stanice alkalicko-kyselými vodami 

je 50 m3. Jsou svedeny do tří jímek o objemu 25 m3.17 Okamžitá hodnota pH těchto vod 

kolísá podle převládajících druhů vod. V jímkách na úpravu alkalicko-kyselých vod se 

provádí konečná úprava všech odpadních vod. Vyčištěné kyanidové vody jsou alkalické, 

proto se dále používají na neutralizaci kyselých a kyselých dusitanových vod. Zároveň se 

tak likvidují i zbytky činidel. Různé druhy odpadních vod se tímto způsobem využijí 

k vzájemné úpravě. K likvidaci znečištění postačí tedy méně činidel a výsledný obsah 

rozpuštěných solí ve vyčištěných odpadních vodách je tak menší.  

Po snížení koncentrací iontů dusitanů a kyanidů, přečerpání těchto upravených 

odpadních vod do alkalicko-kyselých jímek, následné úpravě hodnot pH a konečné 

kontrole na obsah CN-, NO2
-
 jsou odpadní vody vypouštěny přes sedimentační jímku 

neutralizační stanice kanalizací, kde se dále naředí, na podnikovou biologickou čistírnu 

odpadních vod. Zde jsou ještě dočištěny denitrifikací a s dvaceti čtyř hodinovým 

zdržením pak odtékají do recipientu, jmenovitě Havřického potoku.  

V sedimentační jímce neutralizační stanice se separuje kal vznikající při procesu 

neutralizace gravitačními silami. Kaly v tekutém stavu jsou následně po nashromáždění 

v kalové jímce, kde dochází k jejich akumulaci, přečerpány kalovým čerpadlem na kalové 

pole k vysoušení. Rychlejší sedimentace kalu podporuje dávkování polymerního flokulantu 

ještě před vstupem do sedimentační jímky. Po naplnění kalového pole je vysušený kal 

v rypném stavu jako nebezpečný odpad k.č. 190205 Kaly z fyzikálně-chemické úpravy 

vod obsahující nebezpečné látky19 předán oprávněné osobě (tzn. subjektu, který má 

souhlas k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění odpadů od příslušného 

krajského úřadu)20 k likvidaci. 

3.1.2 Odpadní vody s obsahem dusitanů 

Odpadní alkalické vody s obsahem dusitanů vznikají především v provozu 

povrchové úpravy kovů při alkalickém černění, fosfátování a při nitrocementaci 

a popouštění v kalírenském soupecí KOPP. 

Dusitanové oplachové odpadní vody z černění se likvidují redukcí dusitanů 

kyselinou amidosulfonovou (NH2SO3H). Voda se po naplnění a uzavření jímky upraví za 

stálého míchání kyselinou sírovou (H2SO4) 32oBé nebo odpadní kyselina sírová 
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(k.č. 060101 Kyselina sírová a siřičitá)19
 na hodnotu pH 3 - 4. Potom se nadávkuje 

kyselina amidosulfonová (NH2SO3H) v množství odpovídající koncentraci příslušných 

NO2
- v upravované odpadní vodě na základě rozboru vzorku odpadní vody v laboratoři 

(na 1 kg NO2
- se dávkuje 1,41 kg kyseliny amidosulfonové kyseliny). Odstranění 

dusitanů z odpadních vod probíhá podle následující rovnice 1: 

NaNO2 + NH3SO3H → NaHSO4 + H2O + N2             Rovnice 1 

Po dvaceti minutách míchání odebere obsluha neutralizační stanice vzorek 

a provede orientační kvalitativní zkouška na dusitany (k 10 ml vzorku se přidá 1 ml 

roztoku kyseliny sulfanilové a po 1 min. 1 ml roztoku 1-naftylaminu). Růžové až červené 

zbarvení roztoku po 15 min. svědčí o přítomnosti dusitanů.  

Pokud je výsledek negativní, je reakce ukončena a voda se dále v neutralizační 

stanici zpracovává jako kyselá, je tedy možné ji využít ke snížení hodnoty pH 

v alkalicko-kyselých vodách. V případě pozitivní reakce se přidá další kyselina 

amidosulfonová a celý postup se opakuje až do negativní reakce na dusitany. Tato reakce 

se z ekonomického hlediska používá při nižších koncentrací NO2
- přibližně do 500 mg/l.  

Při vyšších koncentracích a u koncentrátů, které vznikají při regeneraci černících 

lázní, se využívá k odstranění NO2
- reakce s amoniakem nebo s močovinou, jejíž cena je 

třetinová oproti ceně kyseliny amidosulfonové. Likvidace koncentrátů amoniakem je 

ještě výhodnější, protože jeho cena dosahuje pouhých 5 % ceny kyseliny a na rozdíl od 

močoviny při dostatečné době reakce neponechává v odpadních vodách žádné zbytkové 

koncentrace dusitanů. Bohužel čas nutný pro likvidaci koncentrátů amoniakem se 

pohybuje řádově ve dnech a tuto dobu není možné často akceptovat z důvodu nutnosti 

úpravy dalších přitékajících odpadních vod. Na základě této skutečnosti se množství 

dusitanů v koncentrátech nejprve levným amoniakem sníží na hodnotu kolem 500 mg/l, 

přidá se močovina a zbytková koncentrace dusitanů kolem 100 mg/l se odstraní 

kyselinou amidosulfonovou. 

Reakce s močovinou probíhá podle rovnice 2:  

2HNO2 + (NH2)2CO → 2N2 + 3H2O + CO2            Rovnice 2  

při použití amoniaku probíhá podle rovnice 3: 

2NO2
- + H2SO4 + 2NH4OH → SO4

2- + 2N2 + 6H2O           Rovnice 3 
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Při likvidaci černící lázně je nutné opatrné dávkování chemikálií při okyselování, 

protože vlivem vysoké koncentrace hydroxidu sodného (NaOH) a dusitanu sodného 

(NaNO2) by mohla reakce probíhat velmi bouřlivě.21 Dále se postupuje jako v případě 

oplachových odpadních vod. 

3.1.3 Odpadní vody s obsahem kyanidů 

Alkalické kyanidové vody vznikají v provozu kalení, nitrocementace a jako 

odpadní vody ze solných pecí, jako kalící voda nebo oplach z vyvařovacích van. 

Likvidují se oxidací kyanidů chlornanem sodným až na dusík. Pokud má voda hodnotu 

pH menší než 11, upraví se na tuto hodnotu vápenným mlékem. Tímto způsobem se 

zamezí únikům chlorkyanu do ovzduší. Podle koncentrace CN- ve vodě se do jímky 

nadávkuje potřebné množství NaClO. Příslušná reakce pak probíhá dvoustupňově podle 

následovného schématu 4 a 5: 

1. stupeň CN- + ClO- + H2O → ClCN + 2OH            Rovnice 4 

Vznikající toxický chlorkyan (ClCN) se při hodnotě pH≥10 dále okamžitě 

oxiduje na téměř netoxický kyanatan, který dále hydrolyzuje až na dusík (N2) a oxid 

uhličitý (CO2). 

2. stupeň ClCN + OH- + ClO- → N2 + 2CO2 + 3Cl- + 2OH           Rovnice 5 

Úhrnná reakce pak je (viz následující rovnice 6): 

2CN- + 5NaClO + H2O → 5NaCl + 2NaOH + 2CO2 + N2            Rovnice 6 

Obsah jímky se míchá a po 30 min. se odebere vzorek, ve kterém se stanoví 

kyanidy a volný chlor. Při orientační zkoušce na kyanidy se k 10 ml vzorku odpadní 

vody přidá 1 ml Chloraminu T a nechá se 1 min. reagovat. Poté se přidá 1 ml roztoku 

kyseliny barbiturové. Růžové až červené zbarvení roztoku ve zkumavce po 10 min. stání 

svědčí o přítomnosti kyanidů. 22 

V případě negativní zkoušky na kyanidy a pozitivní zkoušky na chlor (přebytek 

chloru má být 0,2 - 0,5 mg/l) se přeruší míchání odpadní vody v jímce, voda v jímce se 

nechá hodinu stát a po promíchání odpadní vody v jímce se kvalitativní zkoušky opakují. 

Pokud jsou výsledky zkoušek stejné jako před hodinou, je úprava odpadní vody 

ukončena.17  
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V případě, že je zkouška na kyanidy pozitivní, dávkuje se další chlornan sodný a po 

30 min. se měření opakuje. Po ukončení reakce se voda zpracovává na neutralizační stanici 

jako alkalická, tzn., že ji lze využít při zvyšování hodnoty pH v alkalicko-kyselých 

jímkách.  

K míchání kyanidových odpadních vod se používá mechanických míchadel, 

protože při míchání vzduchem by mohlo docházet k větším únikům chlorkyanu do 

ovzduší a tak ke ztrátám oxidačního činidla, tedy chlornanu. Na 1 kg CN-  se teoreticky 

dle rovnice 6 dávkuje 3,36 kg chloru, tj. při koncentraci 12,5 - 15 % volného chloru 

v chlornanu sodném (NaClO) asi 20 l chlornanu sodného na 1 kg CN-. 
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4 ANORGANICKÝ DUSÍK 

Ve vodách je anorganický dusík obsažen v různých oxidačních stupních (-III, -I, 

0, +I, +III, +IV) a různých formách. Distribuce jednotlivých forem je ovlivněna zejména 

biologickými a chemickými procesy probíhajícími ve vodách.23 Dusík patří mezi 

nejdůležitější makrobiogenní prvky, které jsou jako nutriety nezbytné pro rozvoj 

mikroorganismů.24,25 Molekula dusíku  je diamagnetická a její atomy jsou vázány trojnou 

kovalentní vazbou. Přírodní dusík je směsí dvou isotopů 14N (99,62 %) a 15N (0,38 %). 

Atomový dusík je chemicky velmi reaktivní. Slučuje se např. již při normální teplotě se 

sírou, rtutí a fosforem. Většinou se váže kovalentními vazbami a je maximálně 

čtyřvazný.26 

Anorganicky vázaný dusík ve vodách se vyskytuje převážně jako molekulový 

dusík (N2), amoniak (NH3), dusitany (NO2
-), dusičnany (NO3

-).27 V odpadních vodách 

z povrchových úprav se k těmto formám připojují často kyanidy (CN-).23 Dusitany 

a dusičnany patří k tzv. oxidovaným formám dusíku. Vzhledem k často vyjadřovaným 

bilancím dusíku je vhodné obsahy těchto iontů udávat jako amoniakální dusík (N-NH4), 

dusitanový dusík (N-NO2), dusičnanový dusík (N-NO3), kyanidový dusík (N-CN).  

Sloučeniny dusíku jsou ve vodách poměrně málo stabilní a v závislosti na 

oxidačně-redukčním potenciálu a hodnotě pH tak podléhají různým biochemickým 

přeměnám. Tyto přeměny jsou známé jako nitrifikace (oxidace amoniakálního dusíku na 

dusitany až dusičnany), která probíhá podle následujících rovnic (7, 8): 

2NH3 + 3O2 → 2NO2
- +2H+  + 2H2O              Rovnice 7 

2NO2
- + O2 → 2NO3                 Rovnice 8 

a denitrifikace, což je v podstatě redukce dusičnanů až na dusík (viz následující 

rovnice 9), který se tímto způsobem ve vodě přímo tvoří a ovlivňuje celkový obsah 

dusíku ve vodách.  

5C6H12O6 + 24NO3
- → 12N2 + 18H2O + 30CO2 + 24OH-            Rovnice 9 

Obsah celkového dusíku ve vodě, což je analytický skupinový ukazatel, je dán 

součtem koncentrací dusíku ve všech anorganických (NH3, NH4
+, NO2

-, NO3
-, CN-) 

a také organických dusíkatých sloučeninách.23-24  



Michaela Součková: Monitorování anorganického dusíku v odpadních vodách 
z povrchových úprav v České zbrojovce a.s. 

2012  14 

Zjištění hodnoty obsahu celkového dusíku je důležité především při stanovení 

látkové dusíkové bilance povrchových a odpadních vod.9 Z tohoto důvodu je parametr 

„celkový dusík“ sledován. Specifická produkce celkového dusíku na jednoho obyvatele 

za jeden den je přibližně 12 g.4 Zvyšování koncentrace dusíkatých a fosforečných látek 

může vést k přemnožení řas a sinic ve vodách a tento proces se označuje jako eutrofizace 

vod.25,27,28  

4.1 Amoniakální dusík  

Amoniakální dusík je ve vodách přítomen jako NH3 nebo v iontové formě jako 

NH4
+.4 Poměr těchto dvou forem je závislý především na hodnotě pH. Při pH<7 a teplotě 

20 °C se ve vodách vyskytuje pouze jako NH4
+. Je-li hodnota pH vody vyšší než 10,5, 

převažuje nedisociovaný hydrát.29 Amonný kationt se tvoří přičleněním protonu 

k molekule, podle následujícího schématu (rovnice 10):  

NH3 + H+ → NH4
+               Rovnice 10 

Amonné soli ve vodách nejsou nikdy přirozeného původu. Jsou produktem 

rozkladu organických dusíkatých látek živočišného a rostlinného původu.30 Patří tedy 

mezi zvláštní ukazatele chemického složení povrchových vod, podle nichž lze povrchové 

vody rozdělit do různých tříd čistoty. Obsah amoniakálního dusíku, jestliže se vyloučí 

anorganický původ, slouží jako jeden z indikátorů znečištění podzemních vod 

živočišnými odpady.23 V odpadních vodách je výskyt amoniakálního dusíku způsoben 

převážně přísadami solí amoniaku do galvanických lázní, případně může vznikat 

i sekundárně chemickou redukcí dusičnanů.31 V odpadních vodách z povrchových úprav 

kovů amonné soli často tvoří komplexy. Stanovení amoniakálního dusíku je jedno 

z nejčastěji prováděných stanovení a je pevnou součástí dusíkové bilance ve všech 

druzích vod. Ze sloučenin dusíku se podílí nejvyšší mírou sloučeniny NH4
+ (tj. 38,13 %) 

na znečištění podzemních vod v České republice, naopak NH3 se na znečištění dusíkem 

podílí nejméně2,72 %.4 

Toxický vliv amoniakálního dusíku je závislý především na hodnotě pH a také na 

rozpustnosti soli ve vodě.32 Působí vysoce toxicky na ryby. Krátkodobá expozice 

amoniaku může dráždit i dokonce popálit kůži a oči s rizikem trvalých následků.29-31,33-34 
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Dráždit může rovněž nosní sliznice, ústa, hltan a způsobuje kašel a dýchací 

potíže.5 Inhalace amoniaku může dráždit plíce a způsobit kašel či dušnost. Inhalace 

velkého množství vede ke křečím průdušek, otoku hrtanu a tvorbě pseudomembrány.35 

Expozice vyšším koncentracím amoniaku může způsobit zavodnění plic (edém) a vážné 

dýchací potíže, které mohou vést až ke smrti. V koncentraci vyšší než 0,5 % obj., což je 

asi 3,5 g/m3 je i krátkodobá expozice smrtelná.33
  

Mezní hodnota pro pitné vody je 0,5 mg/l.8 Podle obsahu amonných iontů se člení 

povrchové vody do různých stupňů čistoty.4 

4.2 Dusitanový dusík  

Hlavním zdrojem této formy anorganického dusíku jsou dusitany (NO2
-), což jsou 

v podstatě soli středně silné kyseliny dusité (HNO2). Vzhledem k tomu, že je tato 

kyselina stálá jen za studena a také v zředěných roztocích, připravují se dusitany mírnou 

redukcí dusičnanů.33 Vznikají též při absorpci směsi oxidu dusnatého (NO) a oxidu 

dusičitého (NO2) v roztocích hydroxidů alkalických kovů. Dusitany alkalických kovů 

a většina ostatních dusitanů jsou dobře rozpustné ve vodě. Často vznikají také redukcí 

dusičnanů kovy nebo fotochemicky.26   

Dusitany jsou také obsaženy prakticky ve všech typech vod, ale jsou v nich velmi 

nestálé. V povrchových a podzemních vodách se koncentrace dusitanů pohybují pouze 

v setinách až desátých mg/l.4 Zvýšené množství v přírodních vodách indikuje možné 

fekální znečištění. V odpadních vodách ale koncentrace dusitanů dosahují až desítek 

mg/l.23 Na celkovém znečištění podzemních vod různými formami dusíkatých sloučenin 

se dusitany podílejí z 25,85 %.4 

Nejvíce nebezpečnou vlastností dusitanů při působení na organismus je jejich 

toxicita při požití, která je značná.36 Dusitany mohou být dále zdraví škodlivé při 

vdechování a také styku s kůží.32 Způsobují, především u kojenců, methemoglobinémii, 

kdy reagují s hemoglobinem (přenášečem kyslíku v krvi), na methemoglobin, jež naopak 

tuto funkci nemá. Organismus tak ztratí schopnost dodávat tkáním kyslík.37  

Dusitany také reagují v trávicím traktu se sekundárními aminy, resp. amidy 

přijatými potravou za vzniku nitrosaminů, resp. nitrosamidů, z nichž některé jsou silně 

karcinogenní.5 Dále způsobují roztažení cév (vasodilatace), pokles krevního tlaku, 
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zrychlení srdeční činnosti, šok.35 Těžkou otravu způsobí u člověka požití cca 2 g, smrt 

pak 4 g dusitanu. Nebezpečná dávka je ale už asi 500 mg, u kojenců pouze 1 - 10 mg 

dusitanů.36 Otrava se projevuje bolestí hlavy, závratěmi, nevolností, zvracením, 

průjmem, pokožka mění barvu a teplotu na sliznicích, boltcích, nose a konečcích prstů 

(nejprve je zarudlá a teplá, později modrošedá a chladná).21 

Limit pro maximální koncentraci dusitanů v pitné vodě 0,1 mg/l.8,35  

4.3 Dusičnanový dusík 

Dusičnanový dusík se ve vodách objevuje jako dusičnany (NO3
-), což jsou soli 

silné jednosytné kyseliny dusičné (HNO3). Vznikají převážně sekundárně a to při 

nitrifikaci amoniakálního dusíku nebo neutralizací HNO3 příslušnými hydroxidy či 

uhličitany, rozpouštěním příslušných kovů nebo oxidů v kyselině dusičné podle 

schématu 11:23 

HNO3 + KOH → KNO3 + H2O          Rovnice 11 

Jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek a jejich množství 

ve vodách postupně stále roste.4 Díky malé sorpční schopnosti snadno pronikají půdním 

sorpčním komplexem, kde nejsou prakticky zadržovány a mohou tedy pronikat půdou 

i do vzdálených míst, kde kontaminují podzemní vody.37  

Primárně jsou pro člověka málo toxické, ale v  gastrointestinálním traktu mohou 

bakteriální činností redukovat na dusitany a způsobují dusičnanovou alimentární 

methemoglobinanemii.33  

Stanovení dusičnanů proto patří mezi základní analýzy důležitých ukazatelů 

jakosti pitné vody.38 Limit pro pitnou vodu je 50 mg/l (pro kojeneckou vodu pouze 

10 mg/l), v povrchových vodách je jejich koncentrace, která souvisí se stupněm 

eutrofizace, většinou do 20 mg/l, v podzemních se pohybuje v desítkách mg/l (většinou 

do 70 mg/l). U odpadních a povrchových vod se řádí zjištění obsahu dusičnanů do 

dusíkových bilancí. V případě povrchových vod patří koncentrace dusičnanů také mezi 

zvláštní ukazatele chemického složení.9 

Dusičnany se vyskytují téměř ve všech vodách a patří mezi čtyři hlavní anionty. 

Neznečištěné přírodní vody obsahují jen malé množství dusičnanů, řádově v mg/l. 
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V zemědělských oblastech však může jejich koncentrace narůstat až na desítky mg/l. Při 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových patří obsah dusičnanového dusíku 

k závažným ukazatelům znečištění, které jsou závazně stanoveny a zpoplatněny.23 Jejich 

podíl procentuálního zastoupení při znečištění odpadních vod v jednotlivých formách 

dusíku je 29,04 %.4  

4.4 Kyanidový dusík 

Kyanidy (CN-) jsou toxické soli kyseliny kyanovodíkové (HCN). Kyanidy 

alkalických kovů a alkalických zemin (např. kyanid sodný, kyanid draselný) jsou ve vodě 

dobře rozpustné. Vodné roztoky kyanidů mají zásaditou reakci v důsledku částečné 

hydrolýzy, kterou lze vyjádřit následující rovnicí 12: 

KCN + H2O → KOH + HCN            Rovnice 12  

Snadno se rozkládají i slabými kyselinami (např. octovou, uhličitou).26 

Kyanidy ve vodách jsou především antropogenního původu a převážně vždy 

pocházejí z průmyslových odpadních vod, vznikajících při povrchové a tepelné úpravě 

kovů. V přírodních vodách však nikdy nejsou přítomny.23,39  

Ve vodách se vyskytují jako jednoduché ionty CN-, jako slabě disociovaný HCN 

nebo jako komplexní iont. Jednoduché kyanidy nejsou ve vodách příliš stabilní, 

v neutrálním prostředí podléhají chemické hydrolýze nebo biochemické degradaci. Jejich 

přítomnost v povrchových nebo podzemních vodách vždy ukazuje na kontaminaci 

odpadními vodami nebo kaly.23 Znečištění podzemních vod kyanidy je 4,26 % ze 

sloučenin dusíku.4  

V odpadních vodách koncentrace značně kolísá podle provozních podmínek od 

desítek až po stovky mg/l a to v závislosti na složení lázní a technice oplachování 

výrobků. Po okyselení se z kyanidů uvolňuje kyanovodík, prudce jedovatý plyn. Z vody 

a z půdy se mohou rychle odpařovat do ovzduší ve formě kyanovodíku, zejména při 

nižších hodnotách pH. Podléhají také mikrobiologickému rozkladu.  

Jednoduché kyanidy jsou velmi toxické, stejně jako komplexní kyanidy kadmia 

(Cd), zinku (Zn) a mědi (Cu). Do organismu vstupují všemi cestami, tedy dýcháním, 

pokožkou (i neporušenou) a také požitím.37 Všechny kyanidy působí na aerobní 
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organismy jako jedy narušující vázání kyslíku dýchacími enzymy.5 Mají dusivý účinek, 

který nastupuje neobyčejně rychle a sice v řádech sekund až minut po vstřebání jedu. Při 

vysokých koncentracích jsou kyanidy toxické pro všechny formy života.39  

Velmi nebezpečná situace nastává, pokud jsou kyanidy vystaveny působení 

kyselin (obecně nízké hodnoty pH), kdy dochází k vývinu a úniku prudce jedovatého 

plynu (kyanovodíku). Jeho přítomnost signalizuje charakteristický zápach hořkých 

mandlí. Počáteční otrava se projevuje škrábáním v krku, palčivou chutí v ústech, 

sliněním, znecitlivěním úst, svalovou bolestí, závratěmi, bolestí hlavy a zvracením. 

Smrtelná dávka kyanidu draselného pro člověka je 200 mg.37
  

Toxicita komplexních kyanidů je mnohem menší než toxicita jednoduchých 

sloučenin, ale mohou se pozvolna rozkládat, v závislosti na své stabilitě, na kyanovodík.5 

Působení kyanidů je závislé na hodnotě pH vody, obsahu kyslíku v ní, na jejím celkovém 

složení, teplotě a na druhu organismu.32,40 

Stanovení kyanidového dusíku je součástí stanovení anorganického i celkového 

dusíku ve vodách. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Odběry a analýzy vzorků odpadních vod jsem prováděla v období pěti měsíců, 

a sice od září 2011 do ledna 2012 v laboratoří OŽP vždy po naplnění dusitanové nebo 

kyanidové jímky na noční nebo ranní směně. Vzorky z jímek naplněných při odpolední 

směně jsem předem vyloučila z důvodu možných vedlejších reakcí v době mezi 

uzavřením jímky a odběrem vzorku. Celkem jsem odebrala a zanalyzovala třicet sedm 

vzorků na přítoku do dusitanových jímek, v nichž jsem stanovila dusitany, dusičnany 

a amonné ionty, čtrnáct vzorků na přítoku do kyanidových jímek, kde jsem měřila 

koncentrace kyanidů a třicet sedm vzorků na výstupu, kde jsem měřila vždy dusitany, 

dusičnany a amonné ionty a v případě, že byla vypuštěna i kyanidová jímka, tak 

i kyanidy. 

5.1 Metodika odběru vzorků 

Správný a kvalifikovaný odběr vzorků je schopen přímo ovlivnit výsledky analýz, 

zpracování výsledků i vyhodnocení zkoušek, protože veškeré tyto činnosti se odvíjejí od 

vzorkování, které je neopakovatelné v určitém reálném čase a konkrétním místě odběru. 

Při vzorkovacích pracích jsem postupovala podle pokynů obsažených v ČSN ISO 5667-10 

„Jakost vod – Odběr vzorku – Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod“.42 

Pro zjištění vstupních koncentrací polutantů v neutralizační stanici jsem zvolila 

jako odběrová místa hladiny dusitanových případně kyanidových jímky. Prosté vzorky 

(Obrázek 1) jsem odebrala vždy po naplnění jímky, automatickém zastavení dalšího 

přítoku do ní uzavřením přívodních ventilů a promíchání objemu jímky. Dobu po 

naplnění jímky jsem zvolila z důvodu možného kolísání koncentrací během plnění jímek. 

Vzorkování jsem provedla vždy přímo z jímky vzorkovací nádobou o objemu 500 ml na 

lanku, z níž jsem okamžitě po odběru vzorek přelila do plastové vzorkovnice stejného 

objemu. 
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Obrázek 1: Odběr vzorku z dusitanové jímky (foto Martin Gajdůšek) 

Za necelých pět měsíců, po kterých trvala experimentální část mé bakalářské práce, 

jsem na vstupu do neutralizační stanice odebrala a zanalyzovala celkem třicet sedm vzorků 

dusitanových odpadních vod (označení vzorků 1 - 37) a čtrnáct vzorků z kyanidových 

jímek (označení vzorků 38 - 51). Bezprostředně poté proběhl transport vzorku do 

laboratoře vzdálené 100 m, kde jsem ihned provedla stanovené analýzy dle typu vzorku. 

Konzervace vzorků jsem tedy neprováděla.43 

Odběrovým místem pro získání výstupních koncentrací kontaminantů již 

upravených odpadních vod jsem určila venkovní sedimentační nádrž, z níž následně 

odtékají chemicky vyčištěné odpadní vody na biologickou čistírnu odpadních vod 

(Obrázek 2).  

 
Obrázek 2: Odběr vzorku ze sedimentační nádrže  neutralizační stanice (foto Michal Zuborňák) 
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5.2 Metodiky stanovení 

Veškerá analytická stanovení forem anorganického dusíku jsem prováděla 

spektrofotometricky na přístroji Schimadzu UV mini 1240 (Obrázek 3). 

 
Obrázek 3: Spektrofotometr UV mini 1240 

5.2.1 Metodika stanovení dusitanů 

Dusitany jsem stanovovala dle ČSN 83 0520. Fyzikální a chemický rozbor pitné 

vody. Část 12 – Stanovení dusitanů.44 Princip metody stanovení dusitanů (NO2
-) spočívá 

ve schopnosti kyseliny dusité (HNO2) diazotovat kyselinu sulfanilovou v prostředí 

kyseliny chlorovodíkové. Diazoniové soli, které při této reakci vznikly, jsou kopulovány 

s α-naftylaminem při hodnotě pH 2 - 2,5 za vzniku červenofialového azobarviva 

(Obrázek č. 4), vhodného pro spektrofotometrické vyhodnocení. 

 
Obrázek 4: Stanovení dusitanů 
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Ke kalibraci jsem používala základní roztok o koncentraci c(NO2
-) = 100 mg/l, který 

jsem si připravila rozpuštěním 37,5 mg dusitanu sodného (NaNO2) p.a. (vysušeného 2 h při 

105 °C ) na 250 ml roztoku v destilované vodě. Naředěním základního roztoku jsem tak 

získala pracovní roztok o koncentraci c(NO2
-) = 0,5 mg/l, z něhož jsem připravila standardy 

o c(NO2
-) = 0; 0,05; 0,1; 0,25 a 0,5 mg/l naředěním 5 ml, 10 ml, 25 ml a 50 ml pracovního 

roztoku do 50 ml odměrných baněk. Standardy jsem přelila do 100 ml kádinek a přidala 5 ml 

destilované vody na tzv. objemovou korekci. 

Ke každému vzorku mimo standardy jsem následně přidávala, kvůli odstranění 

možného zákalu, 2,5 ml síranu hlinitého (Al2(SO4)3) a 2,5 ml hydroxidu sodného 

(NaOH) o koncentrace 1 mol/l. Vzniklou sraženinu hydroxidu hlinitého (Al(OH)3) jsem 

po půlhodinové sedimentaci přefiltrovala přes modrý filtr (velikost pórů 3 - 5 µm). 

Dále jsem nadávkovala 25 ml filtrátů do 50 ml odměrných baněk a do každé 

baňky přidala 1 ml roztoku kyseliny sulfanilové, po 3 min. 1 ml roztoku α-naftylaminu 

a 1 ml octanového pufru. Po 15 min. jsem měřila absorbance při vlnové délce 520 nm. 

5.2.2 Metodika stanovení dusičnanů 

Přímé stanovení dle ČSN 83 0520 Fyzikální a chemický rozbor pitné vody. Část 

24 – Stanovení dusičnanů,45 (NO3
-) spočívá ve schopnosti kyseliny dusičné (HNO3) 

nitrovat salicylovou kyselinu v prostředí koncentrované kyseliny sírové za vzniku 

barevných nitroderivátů. 

Navážku 40,8 mg dusičnanu draselného (KNO3) p.a. jsem rozpustila a doplnila 

na objem 250 ml destilovanou vodou a získala jsem tak základní roztok o koncentraci 

c(NO3
-)= 100 mg/l. Následně jsem si přichystala standardy o koncentraci c(NO3

-) = 5; 

10; 15; 20 a 25 mg/l tak, že jsem doplnila 5, 10, 15, 20 a 25 ml základního roztoku 

destilovanou vodou do 100 ml odměrných baněk. Objem 10 ml vzorku, který prošel 

katexem (Obrázek č. 5) kvůli odstranění kationtů, jsem odpipetovala do porcelánového 

kelímku, přidala vždy 0,2 ml 30 % hydroxidu sodného (NaOH) a 1 ml salycilanu 

sodného a nechala obsah odpařit ve vodní lázni do sucha. K horkému odparku jsem 

přidala 1 ml koncentrované kyseliny sírové (H2SO4) tak, aby se celý odparek pouze 

zvlhčil. Po 5 min. jsem porcelánový kelímek z lázně sundala a přidala 20 ml destilované 

vody a 7 ml 30% hydroxidu sodného (NaOH). 
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Obrázek 5: Vzorek v katexovém koleně při stanovení dusičnanů 

Vzorky jsem pak převedla do 50 ml odměrné baňky a doplnila destilovanou 

vodou po rysku. Obsah jsem promíchala a změřila absorbanci při λ= 410 nm. Při 

stanovení dusičnanů je nutné změřit i slepý vzorek. Zbarvení vzorku je stálé 24 h 

(Obrázek č. 6.). 

 
Obrázek 6: Stanovení dusičnanů 

5.2.3 Metodika stanovení amoniaku 

Základem stanovení46 amoniaku dle ČSN 83 0520. Fyzikální a chemický rozbor 

pitné vody. Část 19 – Stanovení amoniaku a amonných iontů je reakce amoniaku 

a hydroxidu sodného s tetrajodortuťnanem draselným za vzniku jodidu amonného dle 

následující rovnice 13: 

2(HgI4)
2- + NH3 + 3OH- → (Hg2N)I·H2O + 7I- + 2H2O         Rovnice 13 
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Rozpuštěním 168,6 mg chloridu amonného (NH4Cl) p.a. (předem vysušeného 

2 h při 100 °C na 500 ml roztoku jsem si připravila základní roztok o koncentraci 

c(NH4
+) = 100 mg/l. Pro přípravu pracovního roztoku o koncentraci c(NH4

+) = 10 mg/l 

jsem 10 ml základního roztoku doplnila destilovanou vodou po rysku na objem 100 ml. 

Doplněním 0; 1,25; 2,5; 5 a 10 ml pracovního roztoku destilovanou vodou po rysku do 

50 ml odměrných baněk jsem připravila standardy o koncentraci c(NH4
+) = 0; 0,25; 0,5; 1 

a 2 mg/l. Ke vzorkům se přidá po přelití do 100 ml Erlenmayerových baněk 1 ml roztoku 

Siegnetovy soli a 1 ml Nesslerova činidla. Promíchala jsem a nechala 10 min. stát. 

Následně jsme měřila absorbanci při λ= 425 nm. Při stanovení NH4
+ je nutné vždy měřit 

absorbanci slepého vzorku (Obrázek č. 7). 

 
Obrázek 7: Stanovení amoniaku 

5.2.4 Metodika stanovení kyanidů 

Dle metodiky dle ČSN 75 7415. Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů po 

destilaci – Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická47 jsem pro přípravu 

základního roztoku c(CN-) = 25 mg/l1 rozpustila 15,8 mg thiokyanatanu draselného 

(KCN) p.a. v 0,1-M hydroxidu sodného (NaOH) na 250 ml roztoku. Pracovní roztoku 

o koncentraci c(CN-) = 0,25 mg/l jsem získala doplněním 2,5 ml zásobního roztoku 

kyanidů hydroxidem sodným (NaOH) o koncentraci 1 mol/l na objem 250 ml. Standardy 

c(CN-) = 0; 0,05; 0,1; 0,2 a 0,25 mg/l jsem připravila naředěním 0 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml 

a 25 ml pracovního roztoku na objem 25 ml a převedla do 50 ml odměrných baněk. 

Do destilační baňky o objemu 500 ml jsem odměřila 250 ml vzorku (v případě 

předpokladu vyšších obsahů kyanidů úměrně méně, přičemž jsem toto množství doplnila 
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redestilovanou vodou na objem 250 ml). Přikapávací nálevkou jsem pak do destilační 

baňky o objemu 500 ml přidala 10 ml roztoku chloridu hořečnatého a 10 ml roztoku 

chloridu rtuťnatého. Nálevku jsem pak propláchnula ještě malým množstvím 

redestilované vody. Asi po 3 min. jsem přidala 50 ml kyseliny sírové a nálevka znovu 

propláchnula malým množstvím vody. Část vody proplachu zůstane v nálevce. Destilační 

baňku jsem zahřívala tak, aby var byl intenzivní a plynulý, uvolněný kyanovodík jsem 

jímala do absorpční kádinky s cca 10 ml 1-M hydroxidu sodného. Destilaci jsem 

ukončila v okamžiku, kdy objem destilátu v kádince byl cca 80 – 85 ml (Obrázek č. 8). 

 
Obrázek 8: Stanovení kyanidů (foto Jana Vlčnovská) 

Ke každému takto upravenému vzorku jsem přidala jednu kapku roztoku 

methyloranže a titrovala jsem ho kyselinou chlorovodíkovou (HCl) o koncentraci 0,1 mol/l 

do barevného přechodu do cibulové barvy, pak jsem v rychlém sledu přidala 3 ml 10 % 

roztoku dihydrogenfosforečnanu sodného a objem baňky jsem zamíchala. Po kapkách 

jsem přikapala roztok Chloraminu T až do odbarvení roztoku a přidala se ještě 1 ml 

Chloraminu T navíc. Pak jsem přidala 3 ml roztoku kyseliny barbiturové v pyridinu 

a doplnila destilovanou vodou po rysku. Po 8 min. jsem změřila absorbanci při λ = 580 

nm a odečetla hodnotu slepého stanovení. 

5.2.5 Metodika stanovení anorganického dusíku 

Anorganický dusík jsem stanovila výpočtem jako součet N-NO2
-, N-NO3

-,  

N-NH4
+ a N-CN-.  
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Vzorec pro výpočet obsahu anorganického dusíku je :38 

c(Nanorg.) = c(N-NO2
-) + c(N-NO3

-) + c(N-NH4
+) + c(N-CN-)   

Pro výpočet obsahu forem anorganického dusíku jsem použila přepočtové faktory 

jednotlivých iontů naměřených koncentrací:38 

 pro dusitany:  1 mg NO2
-  = 0,304 mg N-NO2

-, 

 pro dusičnany: 1 mg NO3
-  = 0,226 mg N-NO3

- , 

 pro amoniak:  1 mg NH4
+  = 0,778 mg N-NH4

+,  

 pro kyanidy:  1 mg CN- = 0,538 mg N-CN- 

5.3 Metodika hodnocení 

Porovnáním vstupních a výstupních koncentrací jednotlivých polutantů, jsem 

vyhodnocovala účinnost čištění odpadních vod z povrchových úprav. Hodnoty na 

výstupu jsem porovnávala s mezními hodnotami danými v provozního řádu neutralizační 

stanice. Výsledky měření jsem vyhodnocovala graficky a statisticky v programu 

Microsoft Office Excel. 

Prioritou při úpravě odpadních vod z povrchových úprav kovů je vždy dodržet 

mezní hodnoty pro polutanty v odpadní vodě opouštějící neutralizační stanici dané 

provozním řádem a schválené Krajským úřadem Zlínského kraje v roce 2010. 

V následující Tabulce  1 jsou uvedeny požadované parametry vypouštěných odpadních 

vod z neutralizační stanice v České zbrojovce a.s. 

Tabulka 1: Požadované parametry vypouštěných odpadních vod z neutralizační stanice17 

Ukazatel Vzorec  Jednotka 
Limitní 

hodnota17 

Celková reakce pH - 8,5 -9,5 

Dusitany NO2
- mg/l 0 - 15 

Celkové kyanidy CN-
celk. mg/l 0 – 0,05 

Volný chlor Cl2 mg/l 0 – 0,5 

Nerozpuštěné látky NL mg/l 0 - 30 

Železo Fe mg/l 0 - 3 

Celkový chrom Crcelk. mg/l 0 - 1 

Zinek Zn mg/l 0 - 3 

Celkový fosfor Pcelk. mg/l 0 - 5 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr mg/l 100 – 1 000 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Dusitany jsou v odpadních vodách na neutralizační stanici společně s kyanidy 

primárním kontaminantem. Jsou hlavní částí směsí používaných při procesu alkalického 

černění a v malém množství se používají při fosfátování a nitrocementaci.  

Vstupní koncentrace odpadních vod s obsahem dusitanů závisí především na 

druhu vypouštěné vany černící linky. V tzv. oplachových vodách koncentrace dosahují 

hodnot do 200 mg/l dusitanů. V případě vypouštění, nebo regeneraci černících lázní je 

množství dusitanů v těchto koncentrátech v jednotkách g/l NO2
-. Vstupní koncentrace 

dusitanů ale v obou případech vysoce překračuje povolené hodnoty (pro povrchové 

a tepelné úpravy je přípustná hodnota znečištění podle Nařízení vlády 23/2011 Sb. 

v ukazateli N-NO2
- = 5 mg/l) pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a proto 

se odpadní vody musí dále upravovat.  

Jak již bylo uvedeno, koncentrace dusitanů kolísají podle druhu vypouštěné 

odpadní vody z procesů povrchových a tepelných úprav kovů. Na základě mého 

pilotního měření nebylo možné vysledovat žádný pravidelný interval výskytu 

koncentrovaných lázní s vysokým obsahem dusitanů. Tyto lázně se vypouštějí podle 

stupně jejich znečištění, které je závislé na množství načerněných výrobků a částečně 

také na jejich materiálech. Interval vypouštění lázní určuje obsluha černící linky. 

Výsledky měření jsou graficky znázorněny na následujícím Obrázku 9 a v Příloze 1 jsou 

uvedeny výchozí hodnoty pro tento graf. 

Vzorky odebrané na vstupu do dusitanové jímky jsem označila čísly 1 - 37, pro 

měření zbytkových znečištění odpadních vod jsem odebrala vzorky pod čísly 52 - 88. 

Z grafu lze vyčíst, že se koncentrace dusitanů nesnižovaly stejným způsobem. Nelze tedy 

obecně říct, že při určitém rozmezí koncentrací dusitanů je účinnost např. 98%. Záleží 

vždy na celkovém složení přitékajících odpadních vod. 
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Obrázek 9: Porovnání koncentrací N-NO2 na vstupu a výstupu z neutralizační stanice 

Nejnižší hodnota koncentrace dusitanů na vstupu (N-NO2
- = 14,20 mg/l) jsem 

naměřila u vzorku č. 16, na výstupu ze sedimentační jímky to pak bylo u vzorku č. 80  

(N-NO2
- = 1,99 mg/l). Nejvyšší hodnotu koncentrace dusitanového dusíku na vstupu měl 

vzorek č. 5 (N-NO2
- = 2 457,54 mg/l), výstupní koncentrace byla na výstupu 

z neutralizační stanice nejvyšší u vzorku č. 61 (N-NO2
- 9,15 mg/l). Průměrné koncentrace 

N-NO2
- na vstupu jsou 429,67 mg/l a na výstupu z neutralizační stanice mají hodnotu 

1,99 mg/l.  

Průměrná účinnost likvidace dusitanového znečištění odpadních vod dosáhla ve 

sledovaném období září 2011 až leden 2012 na neutralizační stanici v České zbrojovce a.s. 

hodnoty 97,02 %. Jestliže tuto hodnotu vztáhnu na koncentrace, tak se průměrná hodnota 

znečištění 429,67 mg/l N-NO2
- snížila na koncentraci 1,99 mg/l N-NO2

-. Proces čištění ale 

nebyl ve čtyřech případech zcela úspěšný, protože se nepodařilo dodržet nejvyšší přípustnou 

hodnotu znečištění N-NO2
- (5 mg/l).9 Vzorek č. 61 měl koncentraci N-NO2

- = 9,16 mg/l, 

vzorek č. 65 N-NO2
- = 8,75 mg/l, což odpovídá 75 – 83 % překročení požadovaných hodnot. 

Další dva vzorky (č. 81 a č. 83) překročily přípustné znečištění o maximálně 5 %. 
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Základní statistika k naměřeným hodnotám je uvedena v Tabulce 2, kompletní 

statistické hodnoty koncentrací N-NO2
- na vstupu i výstupu z neutralizační stanice, 

včetně vyhodnocení účinnosti likvidace dusitanů jsou uvedeny v  Příloze 1. 

Tabulka 2: Statistika k naměřeným koncentracím N-NO2
- 

N-NO2  
(mg/l) 

 

Vstup do NS Výstup z NS 
Aritmetický průměr 429,67 1,99 
Maximum 2 457,54 9,15 
Minimum 14,20 0,12 
Směrodatná odchylka 655,21 2,17 
Vysvětlivky k tabulce: NS – neutralizační stanice 

Dusičnany v odpadních vodách jsou pouze sekundárním polutantem. Jejich obsah 

v odpadních vodách je způsoben především fosfatizačními přípravky s obsahem kyseliny 

dusičné s koncentrací mezi 3 - 18 % a dusičnanu nikelnatého v množství 1 - 3 % v lázních. 

Dusičnany mohou být přítomny v odpadních vodách i z procesu černění. Jejich menší 

množství je také obsaženo v pitné vodě (cca 18 mg/l), která se používá pro přípravu lázní 

i do oplachových van. Grafické znázornění měření N-NO3
- je uvedeno na Obrázku 10. 
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Obrázek 10: Porovnání koncentrací dusičnanového dusíku na vstupu a výstupu z neutralizační stanice 

Obsah dusičnanů v odpadních vodách na vstupu do neutralizační stanice je řádově 

nižší než v případě dusitanů, z důvodu nízkých koncentrací dusičnanů v lázních 
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povrchových úprav. Základní statistika k měření je uvedena níže v Tabulce 3. Maximální 

vstupní naměřená hodnota koncentrace dusičnanů respektive dusičnanového dusíku  

(N-NO3
- = 744,62 mg/l) byla naměřena u vzorku č. 36, minimální vstupní koncentrace 

pak u vzorku č. 10 (N-NO3
- = 0,68 mg/l). Výstupní koncentrace dusičnanů byly také 

významně nižší než výstupní koncentrace dusitanů. Maximální obsah N-NO3
- (4,15 mg/l) 

měl vzorek č. 65 a u vzorku č. 74 byla minimální hodnota N-NO3
- = 0,02 mg/l. Průměrné 

hodnoty N-NO3
- se pohybovaly na vstupu kolem 16,72 mg/l a na výstupu pak 1,08 mg/l. 

Konkrétní výsledky měření pro vstupní vzorky (1 - 37) i pro vzorky na výstupu (52 - 88) 

jsou v Příloze 2. 

Tabulka 3: Statistika k naměřeným koncentracím N-NO3
- 

N-NO3
-   

(mg/l) 
 

Vstup do NS Výstup z NS 

Aritmetický průměr 16,72 1,08 
Maximum 216,12 4,15 
Minimum 0,20 0,02 
Směrodatná odchylka 36,84 1,03 
Vysvětlivky k tabulce: NS – neutralizační stanice 

U dusičnanů není stanovena žádná maximální přípustná koncentrace pro 

vypouštění odpadních vod, proto jsem pro vyhodnocení zvolila limit platný pro pitnou 

vodu26. Jeho hodnota je pro dusičnany = 50 mg/l, po přepočtu na N-NO3
- toto množství 

odpovídá 11,3 mg/l.   

Účinnost likvidace se v případě odstranění dusičnanů pohybovala průměrně 

kolem 77,42 %, což je způsobeno tím, že se dusičnany na neutralizační stanici primárně 

neodstraňují. Jejich koncentrace klesají díky sekundárním účinkům používaných metod. 

Přesto žádný ze vzorků na výstupu z neutralizační stanice, jak je patrné z Tabulky 3 

i výsledků uvedených v Příloze 2, ve sledovaném období nepřekročil přípustný limit pro 

pitnou vodu.8 Účinnost čištění odpadních vod je proto i v tomto případě zcela vyhovující. 

Amonné ionty jsou přítomny v odpadních vodách na neutralizační stanici díky 

použití při nitrocementaci. Vodný roztok amoniaku o koncentraci 25 % se také využívá 

při likvidaci koncentrovaných dusitanových vod, ale jeho konečné množství na výstupu 

z neutralizační stanice tímto způsobem nijak neovlivňuje, protože se účastní redukce 

dusíkatých solí na dusík. 
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Koncentrace amoniaku jsem opět měřila ve vzorcích č. 1 – 37 pro přitékající 

odpadní vody a ve vzorcích č. 52 - 88 pro odtékající odpadní vody. Grafické znázornění 

výsledků měření je pro N-NH4+ na Obrázku 11. 

0

100

200

300

400

500

600

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37

číslo vzorku na vstupu

c
 v

s
tu

p
 (

m
g

/l
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88

číslo vzorku na výstupu

c
 v

ý
s
tu

p
 (

m
g

/l
)

vstup výstup

 
Obrázek 11: Porovnání koncentrací amoniakálního dusíku na vstupu a výstupu z neutralizační stanice 

Podle statistického vyhodnocení, které je uvedeno v Tabulce 4, se maximální 

koncentrace na vstupu do dusitanové jímky neutralizační stanice rovnala hodnotě 

115,87 mg/l (vzorek č. 30), na výstupu z neutralizační stanice hodnotě 13,71 mg/l 

(vzorek č. 73). Minimální vstupní koncentrace  N-NH4+= 1,37 mg/l měl vzorek č. 16 

a minimální výstupní koncentrace N-NH4+ = 0,07 mg/l jsem naměřila u vzorku č. 67. 

Průměrné koncentrace na vstupu byly 18,84 mg/l, na výstupu 1,18 mg/l. Naměřené 

koncentrace   N-NH4+ jsou shrnuty v Příloze 3. 

Účinnost čištění v případě likvidace amonných iontů se pohybovala od 4,35 % po 

99,24 %, průměrná účinnost byla 66,99 %. V případě amoniaku také není v nařízení vlády 

23/2011 Sb. stanoven limit pro maximální hodnotu znečištění. Zvolila jsem tedy jako 

srovnávací hodnotu pro vyhodnocení účinnosti fungování neutralizační stanice limit 

zpoplatnění pro N-NH4
+, který je dle přílohy č. 2 zákona 254/2001 Sb. O vodách2 roven 

15 mg/l. Tuto hodnotu nepřekročil žádný z třiceti sedmi analyzovaných vzorků (č. 52 – 88) 

na výstupu ze sedimentační jímky neutralizační stanice, takže i tento limit by byl splněn.  
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Tabulka 4: Statistika k naměřeným koncentracím N-NH4
+ 

N-NH4
+   

(mg/l) 
 

Vstup do NS Výstup z NS 
Aritmetický průměr 18,84 1,18 
Maximum 115,87 3,98 
Minimum 0,12 0,07 
Směrodatná odchylka 32,28 1,04 
Vysvětlivky k tabulce: NS – neutralizační stanice 

Kyanidy jsou druhým primárním kontaminantem na neutralizační stanici. 

V odpadních vodách přitékajících z haly povrchových úprav. Do odpadních vod se 

dostávají především ze solného kalení v kyanidu draselném a popouštění ve směsích 

obsahujících víc jak 13 % kyanidu draselného. Kyanidových odpadních vod přitéká do 

neutralizační stanice podstatně méně než dusitanových vod, cca 1/4 jejich množství 

a odstraňují se v oddělených kyanidových jímkách. Likvidují se v zásaditém prostředí při 

pH>11 chlornanem sodným. Z kyanidových jímek jsem odebrala celkem čtrnáct vzorků 

odpadní vody pod čísly 37 - 52, v nichž jsem stanovila celkové kyanidy. 

Maximální koncentrace kyanidového dusíku před zahájením úpravy odpadní vody 

byla zjištěna u vzorku č. 46 a to 530,15 mg/l, minimální pak 21,05 mg/l, měl vzorek č. 43. 

Po úpravě klesly koncentrace u všech vzorků pod hodnoty 0,05 mg/l, tedy pod mez 

stanovení a nebyly, proto graficky vyhodnoceny viz Obrázek 12.  
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Obrázek 12: Porovnání koncentrací kyanidového dusíku na vstupu z neutralizační stanice 
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Základní statistické údaje jsou uvedeny v Tabulce 5, celková statistika je pak 

v Příloze 4 bakalářské práce. 

Tabulka 5: Statistika k naměřeným koncentracím N-CN- 

Kyanidy CN-   
(mg/l) 

 

Vstup do NS Výstup z NS 
Aritmetický průměr 223,26 <0,05 
Maximum 530,15 <0,05 
Minimum 21,04 <0,05 
Směrodatná odchylka 139,31 0,00 
Vysvětlivky k tabulce: NS – neutralizační stanice 

Účinnost likvidace kyanidových iontů je téměř 100%. U vzorků na výstupu, kde 

se měřila i koncentrace kyanidů (tj. 52, 54, 55, 58, 62, 65, 71,73, 74, 78, 80,83, 85 a 87), 

byly výsledné hodnoty pod mezí stanovení, tedy pod 0,05 mg/l. 

Celkové množství anorganického dusíku (Nanorg.) v odpadních vodách 

přitékajících na neutralizační stanici z provozů povrchových a tepelných úprav kovů 

závisí na vstupních koncentracích jednotlivých iontů s obsahem dusíku. Graficky jsou 

výsledky měření zpracovány na Obrázku 13.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

číslo vzorku na vstupu

c
 v

s
tu

p
 (

m
g

/l
)

0

2

4

6

8

10

12

14

52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88

číslo vzorku na výstupu

c
 v

ý
s
tu

p
 (

m
g

/l
)

vstup výstup
 

Obrázek 13: Porovnání koncentrací anorganického dusíku na vstupu a výstupu z NS  

Nejvyšší koncentrace Nanorg. byla 3 087,91 mg/l a nejnižší hodnotou bylo 

15,79 mg/l. Průměrná hodnota Nanorg. během sledovaného období činila 595,73 mg/l. 
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Množství Nanorg. po úpravě odpadních vod z povrchových úprav kovů na neutralizační 

stanici pokleslo na maximální hodnotu 19,42 mg/l, minimální koncentrace byla 

1,07 mg/l, přičemž průměrná koncentrace se pohybovala kolem 7,14 mg/l. Veškeré 

výsledky analýz pro Nanorg. jsou v Příloze 5 bakalářské práce. 

Obsluze neutralizační stanice se podařilo ve sledovaném období pracovat 

s 82,67% účinností odstraňování kontaminantů z odpadních vod. Odstranění kyanidu 

a dusitanů ale probíhalo s účinností 98,48%, což je velmi dobrý výsledek.  

Základní statistické údaje jsou uvedeny v Tabulce 6, celková statistika je pak 

v Příloze 4 bakalářské práce. 

Tabulka 6: Statistika k naměřeným koncentracím Nanorg. 

Nanorg.   
(mg/l) 

 

Vstup do NS Výstup z NS 
Aritmetický průměr 595,73 7,14 
Maximum 3087,91 19,42 
Minimum 15,79 1,07 
Směrodatná odchylka 765,70 4,54 
Vysvětlivky k tabulce: NS – neutralizační stanice 
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7   ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo monitorování forem anorganického dusíku 

v odpadních vodách z povrchových úprav na neutralizační stanici a na základě této 

pilotní studie pak posoudit účinnost čištění odpadních vod s obsahem různých forem 

anorganického dusíku z provozů povrchových a tepelných úprav kovů v České 

zbrojovce a.s. v neutralizační stanici. Potřebné údaje pro toto orientační vyhodnocení 

jsem získala analýzami odpadních vod, na nichž jsem pracovala od září 2011 do 

ledna 2012.  

Na základě získaných výsledků analýz lze konstatovat, že zvolené metody 

odstraňování kontaminantů z odpadních vod i kvalita práce vodárenských dělníků na 

neutralizační stanici jsou vyhovující a plně dostačující. U vod s obsahem kyanidových 

iontů je likvidace téměř stoprocentní. U všech vzorků hodnoty vypouštěné odpadní vody 

splňovaly požadovaný parametr8,9 maximální hodnoty 0,05 mg/l. U dusitanových vod 

byla maximální hodnota celkem u čtyř vzorků překročena, ale průměrná hodnota je 

v mezích přípustných hodnot znečištění odpadních vod z povrchových a tepelných úprav 

kovů tj. N-NO2
- = 5 mg/l. Účinnost odstranění dusitanů z odpadních vod byla přes 97 %.  

Vztáhnu-li vypočtené hodnoty anorganického dusíku k emisním standardům 

přípustného znečištění odpadních vod, pak by byla kvalita, týkající se anorganického 

dusíku, vypouštěné vody v pořádku, protože hodnoty N-NO2  a CN- jsou na neutralizační 

stanici v průměru plněny s poměrně velkou rezervou a dusičnany s amoniakem jsou 

pouze sekundárními kontaminanty, na něž není čištění vod v neutralizační stanici 

zaměřeno. I v tomto případě ale byla účinnost čištění odpadních vod v případě amonných 

iontů téměř 70% a u dusičnanů účinnost přesáhla 77%. Rovněž dosahované koncentrace 

byly při srovnání se zvolenými parametry (N-NO3
- = 11,3 mg/l8 a N-NH4

+ = 15 mg/l)2,8 

v povolených mezích.  

Podle výsledků této pilotní studie není zapotřebí měnit způsoby dekontaminace 

odpadních vod na neutralizační stanici. 
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Přílohy 

Příloha 1: Naměřené hodnoty N-NO2
 

číslo 
vzorku 

koncentrace 
NO2

-  vstup 
(mg/l) 

koncentrace 
N-NO2

-  
vstup (mg/l)   

číslo 
vzorku 

koncentrace 
NO2

-  výstup 
(mg/l) 

koncentrace   
N-NO2

-  
výstup 
(mg/l) 

účinnost 
čištění 
(%) 

1 68,25 20,77  52 2,15 0,65 96,85 
2 3037,30 924,40  53 3,78 1,15 99,88 
3 50,41 15,34  54 0,97 0,30 98,08 
4 58,12 17,69  55 0,70 0,21 98,80 
5 8084,00 2460,35  56 14,10 4,29 99,83 
6 90,83 27,64  57 2,10 0,64 97,69 

7 136,49 41,54  58 3,04 0,93 97,77 
8 120,08 36,55  59 4,63 1,41 96,14 
9 150,75 45,88  60 13,50 4,11 91,04 

10 133,26 40,56  61 30,10 9,16 77,41 
11 118,32 36,01  62 4,63 1,41 96,09 
12 89,52 27,25  63 3,08 0,94 96,56 
13 52,91 16,10  64 0,61 0,19 98,85 
14 5037,20 1533,06  65 28,75 8,75 99,43 
15 4362,90 1327,84  66 1,43 0,44 99,97 
16 46,71 14,22  67 2,36 0,72 94,95 
17 158,35 48,19  68 8,75 2,66 94,47 
18 985,45 299,92  69 2,59 0,79 99,74 
19 86,62 26,36  70 3,74 1,14 95,68 
20 180,94 55,07  71 3,58 1,09 98,02 
21 2835,70 863,04  72 5,45 1,66 99,81 
22 6081,90 1851,01  73 11,80 3,59 99,81 
23 2991,30 910,40  74 2,75 0,84 99,91 
24 163,80 49,85  75 3,35 1,02 97,95 
25 2542,70 773,87  76 12,00 3,65 99,53 
26 106,54 32,43  77 1,35 0,41 98,73 
27 1394,20 424,32  78 4,25 1,29 99,70 
28 174,91 53,23  79 6,80 2,07 96,11 
29 142,50 43,37  80 0,39 0,12 99,73 
30 7076,30 2153,66  81 16,50 5,02 99,77 
31 3105,80 945,24  82 1,05 0,32 99,97 
32 157,42 47,91  83 17,38 5,29 88,96 
33 61,32 18,66  84 8,13 2,47 86,74 
34 194,60 59,23  85 1,39 0,42 99,29 
35 217,19 66,10  86 2,18 0,66 99,00 
36 1818,30 553,40  87 9,74 2,96 99,46 

37 181,95 55,38   88 3,55 1,08 98,05 

průměr 1413,37 430,16  průměr 6,56 2,00 97,02 

max. 8084,00 2460,35  max. 30,10 9,16 99,97 

min. 46,71 14,22  min. 0,39 0,12 77,41 

sm.od. 2155,31 655,96  sm.od. 7,13 2,17   
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Příloha 2: Naměřené hodnoty N-NO3
 

číslo 
vzorku 

koncentrace 
NO3

-  vstup 
(mg/l) 

koncentrace 
N-NO3

-  
vstup (mg/l)  

číslo 
vzorku 

koncentrace 
NO3

-  výstup 
(mg/l) 

koncentrace 
N-NO3

-  
výstup 
(mg/l) 

účinnost 
čištění 
(%) 

1 4,52 1,02  52 1,55 0,35 65,71 
2 251,7 56,84  53 3,82 0,86 98,48 
3 0,88 0,20  54 0,14 0,03 84,09 
4 13,58 3,07  55 1,69 0,38 87,56 
5 46,7 10,55  56 7,92 1,79 83,04 
6 2,51 0,57  57 0,68 0,15 72,91 
7 36,2 8,17  58 4,79 1,08 86,77 
8 14,75 3,33  59 3,52 0,79 76,14 
9 12,69 2,87  60 1,93 0,44 84,79 

10 3,85 0,87  61 0,11 0,02 97,14 
11 24,82 5,60  62 1,86 0,42 92,51 
12 3,56 0,80  63 1,24 0,28 65,17 
13 7,24 1,63  64 4,95 1,12 31,63 
14 31,75 7,17  65 18,4 4,15 42,05 
15 16,8 3,79  66 1,37 0,31 91,85 
16 0,97 0,22  67 0,75 0,17 22,68 
17 23,6 5,33  68 3,48 0,79 85,25 
18 41,3 9,33  69 3,91 0,88 90,53 
19 2,94 0,66  70 1,67 0,38 43,20 
20 19,52 4,41  71 6,77 1,53 65,32 
21 101,8 22,99  72 8,62 1,95 91,53 
22 65,83 14,86  73 6,38 1,44 90,31 
23 248,59 56,13  74 5,71 1,29 97,70 
24 5,63 1,27  75 4,06 0,92 27,89 
25 38,43 8,68  76 8,36 1,89 78,25 
26 3,59 0,81  77 0,98 0,22 72,70 
27 223,86 50,55  78 7,52 1,70 96,64 
28 163,84 37,00  79 14,25 3,22 91,30 
29 3,58 0,81  80 0,53 0,12 85,20 
30 186,47 42,11  81 7,53 1,70 95,96 
31 27,51 6,21  82 3,68 0,83 86,62 
32 34,28 7,74  83 2,19 0,49 93,61 
33 6,23 1,41  84 3,38 0,76 45,75 
34 1,95 0,44  85 0,62 0,14 68,21 
35 26,7 6,03  86 1,74 0,39 93,48 
36 957,1 216,12  87 16,8 3,79 98,24 

37 84,26 19,03  88 13,25 2,99 84,27 

průměr 74,04 16,72  průměr 4,76 1,08 77,42 
max. 957,10 216,12  max. 18,40 4,15 98,48 
min. 0,88 0,20  min. 0,11 0,02 22,68 

sm.od. 163,15 36,84  sm.od. 4,57 1,03   
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Příloha 3: Naměřené hodnoty N-NH4
 

číslo 
vzorku 

koncentrace 
NH4

+  vstup 
(mg/l) 

koncentrace 
N-NH4

+  
vstup (mg/l)  

číslo 
vzorku 

koncentrace 
NH4

+  výstup 
(mg/l) 

koncentrace 
N-NH4

+  
výstup 
(mg/l) 

účinnost 
čištění 
(%) 

1 21,4 16,64  52 1,82 1,42 91,50 
2 116,2 90,38  53 16,08 12,51 86,16 
3 12,7 9,88  54 9,54 7,42 24,88 
4 4,45 3,46  55 0,53 0,41 88,09 
5 415,8 323,40  56 17,12 13,32 95,88 
6 4,72 3,67  57 0,32 0,25 93,22 
7 3,58 2,78  58 0,89 0,69 75,14 
8 11,63 9,05  59 4,92 3,83 57,70 
9 2,36 1,84  60 1,58 1,23 33,05 

10 21,94 17,06  61 1,5 1,17 93,16 
11 4,76 3,70  62 2,52 1,96 47,06 
12 12,37 9,62  63 1,13 0,88 90,86 
13 2,29 1,78  64 2,1 1,63 8,30 
14 301,6 234,58  65 2,47 1,92 99,18 
15 243,27 189,21  66 10,12 7,87 95,84 
16 1,76 1,37  67 0,29 0,23 83,52 
17 3,89 3,03  68 3,53 2,75 9,25 
18 352,7 274,32  69 3,75 2,92 98,94 
19 9,58 7,45  70 1,12 0,87 88,31 
20 46,32 36,03  71 2,03 1,58 95,62 
21 46,59 36,24  72 1,98 1,54 95,75 
22 268,31 208,69  73 17,63 13,71 93,43 
23 6,38 4,96  74 4,93 3,83 22,73 
24 2,55 1,98  75 1,31 1,02 48,63 
25 18,47 14,37  76 4,83 3,76 73,85 
26 12,86 10,00  77 12,3 9,57 4,35 
27 8,95 6,96  78 6,45 5,02 27,93 
28 17,45 13,57  79 3,29 2,56 81,15 
29 25,66 19,96  80 3,23 2,51 87,41 
30 512,7 398,77  81 3,91 3,04 99,24 
31 7,45 5,79  82 6,28 4,88 15,70 
32 7,43 5,78  83 6,58 5,12 11,44 
33 52,46 40,80  84 3,29 2,56 93,73 
34 9,17 7,13  85 7,23 5,62 21,16 
35 36,91 28,71  86 10,83 8,42 70,66 
36 451,8 351,40  87 9,03 7,02 98,00 

37 9,77 7,60  88 2,16 1,68 77,89 

průměr 83,47 64,92  průměr 5,10 3,96 66,99 
max. 512,70 398,77  max. 17,63 13,71 99,24 
min. 1,76 1,37  min. 0,29 0,23 4,35 

sm.od. 142,76 111,03  sm.od. 4,68 3,64   
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Příloha 4:  Naměřené hodnoty N-CN 

číslo 
vzorku 

koncentrace 
CN-  vstup 
(mg/l) 

koncentrace 
N-CN-  
vstup (mg/l)  

číslo 
vzorku 

koncentrace 
CN-  výstup 
(mg/l) 

koncentrace 
N-CN-  
výstup 
(mg/l) 

účinnost 
čištění 
(%) 

38 529,4 285,06  52 0,05 0,05 99,98 
39 112,6 60,63  54 0,05 0,05 99,92 
40 364,9 196,48  55 0,05 0,05 99,97 
41 781,5 420,81  58 0,05 0,05 99,99 
42 550,8 296,58  62 0,05 0,05 99,98 
43 39,1 21,05  65 0,05 0,05 99,76 
44 177,8 95,74  71 0,05 0,05 99,95 
45 401,2 216,03  73 0,05 0,05 99,98 
46 985,4 530,60  74 0,05 0,05 99,99 
47 352,9 190,02  78 0,05 0,05 99,97 
48 475,6 256,09  80 0,05 0,05 99,98 
49 158,2 85,18  83 0,05 0,05 99,94 
50 238,9 128,64  85 0,05 0,05 99,96 
51 641,5 345,42  87 0,05 0,05 99,99 

průměr 414,99 223,45  průměr 0,05 0,05 99,95 
max. 985,40 530,60  max. 0,05 0,05 99,99 
min. 39,10 21,05  min. 0,05 0,05 99,76 

sm.od. 258,94 139,43  sm.od. 0,00 0,00   
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Příloha 5:  Vypočtené hodnoty anorganického dusíku 

číslo 
vzorku Nanorg. vstup  

číslo 
vzorku Nanorg. vstup 

1 19,49  52 1,41 
2 364,18  53 10,27 
3 12,39  54 5,90 
4 8,76  55 2,87 
5 1001,93  56 12,07 
6 11,39  57 0,42 
7 16,64  58 1,09 
8 18,90  59 3,59 
9 16,02  60 2,30 

10 25,80  61 3,70 
11 15,09  62 2,08 
12 15,95  63 1,03 
13 6,65  64 1,58 
14 650,17  65 5,12 
15 551,73  66 6,33 
16 5,44  67 0,43 
17 18,21  68 3,12 
18 306,71  69 2,71 
19 13,96  70 1,17 
20 45,77  71 1,91 
21 295,75  72 2,14 
22 728,42  73 12,09 
23 293,31  74 3,53 
24 16,99  75 1,31 
25 248,39  76 4,46 
26 17,82  77 7,62 
27 145,83  78 4,68 
28 35,10  79 3,35 
29 28,89  80 2,02 
30 974,47  81 4,28 
31 293,27  82 4,09 
32 20,81  83 5,70 
33 37,74  84 2,92 
34 23,65  85 4,54 
35 43,79  86 6,84 
36 490,46  87 7,22 
37 27,05  88 2,31 

průměr 185,05  průměr 4,00 
max. 1001,93  max. 12,09 
min. 5,44  min. 0,42 

sm.od. 273,47  sm.od. 2,91 

 


