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Abstrakt 
 

 Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení množství dodávaného 

vzduchu do aktivační nádrže v závislosti na koncentraci amoniakálního a dusičnanového 

dusíku. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřená na stručnou 

charakteristiku způsobů čištění odpadních vod, popis procesů probíhajících v aktivační 

nádrži, způsob čištění odpadních vod na ÚČOV Ostrava. Dále se zabývá dusíkatými 

sloučeninami ve vodách a jejich stanovením s následným popisem on-line senzorů pro 

měření koncentrace amoniakálního dusíku a dusičnanů v aktivační nádrži.  

 Praktická část se zabývá vyhodnocením naměřených výsledků průběhu koncentrací 

jednotlivých forem dusíku, z nichž vyplývá návrh optimálního řízení množství vzduchu 

dodávaného do aktivační nádrže. 
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Abstract 
 

 This diploma work is oriented on the problem of air quantity supply control in an 

aeration tank depending on ammonia and nitrate concentrations. The work is composed 

from theoretical and practical parts. The theoretical part is briefly focuses on characteristic 

waste water cleaning methods, description of aeration tank processes build in the Central 

Ostrava Waste Water Treatment Plant. It also deals with ammonia compounds in water, 

their determination and more describes on-line ammonia and nitrate concentration sensors 

used in aeration tanks.  

 The practical part concerns evaluation of measured concentrations of individual 

nitrogen forms, from which the proposition of aeration tank optimal air quantity dosage 

follows. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AN – aktivační nádrž 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČS – čerpací stanice 

DOSA – dosazovací nádrž 

E – oxidačně-redukční potenciál 

EO – ekvivalentní obyvatel 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku 

IC – iontová chromatografie 

Nanorg. – anorganický dusík 

Ncelk. – celkový dusík 

Norg. – organický dusík 

NL – nerozpuštěné látky 

NH4
+ – amonné ionty 

NO2
- – dusitany 

NO3
- – dusičnany 

Pcelk. – celkový fosfor 

RAS – rozpuštěné anorganické soli 

USA – usazovací nádrž 

ÚČOV – ústřední čistírna odpadních vod 

VN – vyhnívací nádrž 
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Úvod  
 

 Při čištění odpadních vod je v dnešní době kladen velký důraz na odstraňování 

nutrientů. Česká republika patří mezi tzv. citlivé oblasti, proto je nutné splnění přísnějších 

emisních standardů pro vypouštění dusíkatého znečištění do recipientu. Pro celkový dusík 

při kapacitě čistírny odpadních vod nad 100 000 EO je průměrná roční hodnota 10 mg/l. 

Základním důvodem odstraňování nutrientů z odpadních vod z hlediska ochrany životního 

prostředí je omezení eutrofizace vod. 

 Zavedením vhodného systému řízení dodávaného vzduchu do aktivační nádrže lze 

nejen účinně řídit proces biologického čištění, ale také je zde možnost snižování nákladů 

na spotřebu elektrické energie, která je potřebná pro provzdušňování aktivační nádrže. 

 Při optimální dávce vzduchu v aktivaci je možno navodit i simultánní denitrifikaci, 

při které dochází k nitrifikaci na povrchu vloček, zatímco uvnitř vločky dochází 

k denitrifikaci.   

 Pomocí on-line sond instalovaných přímo v aktivační nádrži, lze v reálném čase 

sledovat koncentrace jednotlivých forem dusíku, podle nichž lze přímo a flexibilně řídit 

optimální dávku vzduchu do aktivace. Tzn. na základě koncentrací amoniakálního a 

dusičnanového dusíku regulovat aerační systém řízením jednotlivých dmychadel a 

míchadel. 
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1. Teoretická část  

1.1. Způsoby čištění odpadních vod 

V ČR se v současné době produkuje téměř miliarda m3 odpadních vod za rok, přičemž 

převážná většina těchto vod je nějakým způsobem čištěna. Mezi odpadní vody se řadí vody 

splaškové, průmyslové a srážkové.  

Pro úspěšný výběr optimální technologie čištění je u každé odpadní vody nezbytné mít 

co nejdetailnější informace o jejím složení, o charakteru znečištění a o nejrizikovějších 

látkách, které se v ní vyskytují.  

Znečištění vody lze definovat jako takovou změnu fyzikálních, chemických a 

biologických vlastností vody, která omezuje nebo i znemožňuje její použití k danému 

účelu [1]. 

Při projektování čistíren odpadních vod se v ČR vychází obvykle z produkce 

specifického znečištění v gramech za 1 den na 1 obyvatele (populační ekvivalent). 

Předpokládá se základní produkce znečištění 60 g BSK5 na 1 obyvatele za 1 den [2].  

1.1.1. Mechanické čištění odpadních vod 

Hrubým mechanickým čištění se z odpadní vody odstraní hrubé nečistoty, které by 

v dalších stupních čištění mohly způsobovat provozní a technologické problémy. Jedná se 

o shrabky, které se zachytí na česlích. Hrubé minerální částice jako jsou štěrk, částice 

stavební suti a sklo se zachytí v lapáku štěrku. Písek se odstraní v lapáku písku. Tuky se 

zadrží v lapáku tuků. Jen některé ČOV jsou vybaveny lapákem štěrku a lapákem tuků [3]. 

 

 Lapáky štěrku bývají u moderních ČOV zařazeny jako vůbec první technologické 

zařízení mechanického stupně čištění odpadních vod. V lapácích štěrku, které mají význam 

především v období přívalových dešťů, se odstraňují velké a těžké předměty, které by 

mohly poškodit čerpadla a další technologické zařízení. Lapák štěrku je jímka situovaná 

těsně před čistírnou na přivaděči odpadních vod [1]. 
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Česle jsou určena k zachycování jak plovoucích předmětů (větve, shluky trávy, 

hadry, obaly), tak hrubých nerozpuštěných částic (větší zbytky ovoce, zeleniny, papíry, 

korkové zátky, cigaretové filtry apod.). Česle jsou tvořeny řadou ocelových prutů (česlic) 

kruhového, obdélníkového či lichoběžníkového profilu. Jsou umístěny většinou pod úhlem 

30° až 60° v přítokovém žlabu za lapákem štěrku [4]. 

 

Lapáky písku pracují na principu snížení průtočné rychlosti vody. Jsou zde 

zachycovány dobře sedimentující částice s velikostí nad 0,1 – 0,2 mm. Experimentálně 

bylo zjištěno a praxí ověřeno, že průtoková rychlost musí být kolem 0,3 m/s, aby 

nesedimentovaly organické látky [5]. 

 

Lapák tuků je v podstatě kontinuálně protékaná nádrž, v níž při zpomaleném proudu 

dochází k vyplouvání částic s hustotou menší než je hustota vody k hladině, na níž se 

akumulují a periodicky jsou odstraňovány. Nornou stěnou je zabráněno úniku těchto látek 

s vyčištěnou vodou [6]. 

 

Usazovací nádrže jsou zařízení, které slouží ke gravitační separaci suspendovaných 

látek obsažených v odpadní vodě. Usazovací nádrže se dělí dle zařazení v technologické 

lince na primární a sekundární. Podle tvaru a průtoku v nádrži na pravoúhlé a kruhové, 

s horizontálním nebo vertikálním průtokem [6]. 

1.1.2. Biologické čištění odpadních vod 

Základním principem všech biologických čistírenských procesů jsou oxidačně-

redukční reakce. Rozhodujícím faktorem pro rozdělení těchto reakcí je konečný akceptor 

elektronů a s tím související hladiny oxidačně redukčních potenciálů [4]. 

 

Rozdělení biologických čistírenských procesů: 

Oxická oblast (kyslíkatá) – hodnoty oxidačně-redukčních (redoxních) potenciálů jsou 

nad 50 mV. Konečným akceptorem elektronů je rozpuštěný kyslík, probíhají v ní oxidace 

organických látek a nitrifikace. 

Anoxická oblast (bezkyslíkatá) – hodnoty redoxních potenciálů se pohybují 

v rozmezí od -50 do 50 mV. Rozpuštěný kyslík není přítomen, dusičnanový a dusitanový 
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dusík slouží jako konečný akceptor elektronů, probíhá v ní denitrifikace (anoxická oxidace, 

nitrátová respirace). 

Anaerobní oblast – charakteristické hodnoty redoxních potenciálů jsou pod -50 mV. 

Konečným akceptorem elektronů je vlastní organická látka (část molekuly se oxiduje, část 

se redukuje), probíhá zde depolymerace polyfosfátů, anaerobní acidogeneze, 

metanogeneze [6]. 

 

Anaerobní biologické pochody 

Rozklad organických látek za anaerobních podmínek je výslednicí součinnosti 

několika mikrobiálních skupin, jejichž metabolické procesy na sebe navazují. Produkty 

metabolizmu jedné skupiny jsou substrátem pro skupinu další. Počátek rozkladu 

biopolymerů probíhá procesem hydrolýzy (účast H2O). Fermentační stupeň rozkladu se 

nazývá acidogeneze. Významné postavení v procesu methanizace má kyselina octová. 

Procesy, které vedou k její produkci metabolismem fakultativně aerobních bakterií, se 

nazývají acetogeneze. Kyselina octová může vznikat již v průběhu acidogeneze. Procesy 

vedoucí k produkci látek, které jsou substrátem pro methanogenní bakterie, se nazývají 

methanizační fází rozkladného procesu [6]. 

 

Aerobní biologické pochody 

Při biologickém čištění odpadních vod v aerobních podmínkách se uplatňují 

biochemické procesy, podmíněné činností aerobních mikroorganismů, které rozkládají 

organické látky obsažené ve vodě (substrát) oxidačními procesy za přítomnosti 

molekulárního kyslíku. Konečnými produkty tohoto složitého procesu, kterým aerobní 

mikroorganismy získávají energii, jsou CO2, H2O a ze substrátu obsahujícího dusík. 

K syntéze své buněčné hmoty potřebují mikroorganismy biogenní prvky, které získávají 

z vnějšího prostředí, mimo jiné i z rozloženého organického substrátu [6]. 

 

 Technologické postupy biologického čištění odpadních vod na čistírnách se obecně 

dělí na technologie s biologickou kulturou přisedlou na pevném povrchu (biologické filtry) 

a na technologie s biologickou kulturou ve vznosu (aktivační nádrže) [24]. 
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K biologickému čištění odpadních vod jsou nezbytné následující vstupní parametry: 

- dostatek organických látek  

- dostatečně vysoké stáří kalu 

- nepřítomnost toxických látek 

- dostatek rozpuštěného kyslíku 

- pH v neutrální oblasti, s minimálními výkyvy 

- teplota v rozmezí 5 °C až 35 °C, pod 12°C dochází k útlumu biochemických procesů 

- nízké koncentrace RAS v přítoku 

- poměr mezi BSK5 : N : P nejméně 100 : 5 : 1 

Zkrápěné biologické kolony (biofiltry) 

Biofiltry jsou nádrže vyplněné kusovým materiálem, který je zkrápěn mechanicky 

předčištěnou odpadní vodou. Po určité době zapracování se na náplni vytvoří slizovitý 

povlak mikroorganismů. Princip čištění je biologický, nejedná se tedy v pravém slova 

smyslu o filtraci [24]. 

 

Obr. 1 Biologický filtr [24] 

 

Ke skrápění se nejčastěji používá tzv. Segnerovo kolo. (Na duté ose je napojeno 

děrované potrubí, ze kterého je voda rozdělována stejnosměrně po celém povrchu biofiltru) 

[24]. 
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Biologické disky 

 Jedná se o zařízení skládající se z kotoučů osazených v několika centimetrových 

vzdálenostech na pomalu se otáčející hřídeli. Kotouče jsou z plastických hmot. Při otáčení 

zasahují přibližně jednou polovinou do odpadní vody. Na biologickém povlaku 

vytvořeném na povrchu kotoučů dochází ke stejným pochodům jako na náplni 

biologických filtrů. 

 Za biologickými disky musí být vždy zařazena dosazovací nádrž, v níž se oddělí 

biologický povlak uvolněný z disků od vyčištěné vody. Biologické disky se používají 

k čištění odpadních vod z malých aglomerací, max. do 5 000 obyvatel [24]. 

 

 

Obr. 2 Biologické disky [24] 

 

Aktivační proces 

Aktivace je dnes nejpoužívanějším způsobem biologického čištění odpadních vod. 

Princip biologického čištění aktivací spočívá ve vytvoření aktivovaného kalu 

v provzdušňované aktivační nádrži. Blokové schéma procesu je na obr. 3 a skládá se 

z biologické jednotky (aktivační nádrž) a z jednotky separační (dosazovací nádrž) [6]. 
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Obr. 3 Schéma klasické aktivace [6] 

 

 Surová nebo mechanicky vyčištěná odpadní voda přitéká do aktivační nádrže, ve 

které se mísí s recirkulovaným (vratným) kalem. Směs se intenzivně provzdušňuje 

tlakovým vzduchem nebo mechanickými aerátory. Recirkulací se dosahuje vyšší 

koncentrace biomasy v biologickém reaktoru. Po projití směsi aktivační nádrží se 

aktivovaný kal separuje od vyčištěné vody v separační nádrži (tzv. dosazovací nádrži). 

Zahuštěný aktivovaný kal se recirkuluje zpět na začátek aktivační nádrže. Odstraňování 

nerozpuštěných a rozpuštěných látek má za následek kontinuální tvorbu nové biomasy, 

která se ze systému musí periodicky odstraňovat ve formě přebytečného aktivovaného kalu 

[6]. 

Aktivovaný kal je směsná kultura, kterou se poprvé podařilo vypěstovat 

v Manchesteru v roce 1913 dlouhodobým provzdušňováním městských splašků. Na rozdíl 

od čistých kultur, ve kterých jsou jednotlivé baktérie většinou volně pohyblivé, vyskytují 

se baktérie v aktivovaném kalu převážně ve formě zoogleí [4]. 

Kvalitativní i kvantitativní složení aktivovaného kalu závisí hlavně na složení 

substrátu, na němž byl daný kal vypěstován (tzn. přitékající odpadní vody) a na hodnotách 

technologických parametrů během kultivace (na době zdržení, zatížení a stáří kalu). 

Aktivovaný kal se také liší od většiny čistých kultur svou schopností oddělovat se od 

kapalné fáze prostou sedimentací [6]. 
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1.2. Čištění odpadních vod na ÚČOV Ostrava 

1.2.1. Základní údaje  

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě – Přívoze navazuje na kanalizační systém 

města Ostravy a zajišťuje společné čištění městských i průmyslových odpadních vod 

z téměř celé aglomerace města Ostravy (vyjma oblastí odkanalizovaných na tři malé ČOV 

v Heřmanicích a Michálkovicích) [7]. 

 Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě – Přívoze, která byla uvedena do 

zkušebního provozu v roce 1996, postupně plně nahradila zastaralé a již značně přetížené 

čistírny odpadních vod v Přívoze, Třebovicích a Zábřehu. Koncepce čištění je založena na 

mechanicko-biologickém čištění splaškových a průmyslových vod na principu 

nízkozatížené aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s odvodňováním anaerobně 

stabilizovaného kalu na odstředivkách a s automatizovaným systémem řízení 

technologických procesů [7]. 

 

ÚČOV čistí odpadní vody: 

• od většiny obyvatelstva na území města Ostravy 

• z potravinářského průmyslu  

• z ostatního průmyslu po předčištění 

• koncentrované fenolčpavkové vody z koksoven Svoboda a Šverma 

 

Projektované parametry ÚČOV Ostrava:  

Kapacita biologického čištění ÚČOV je stanovena pro tyto hodnoty [7]: 

 

Q   184 372 m3/d     NH4
+      6 446 kg/d 

BSK5    38 331 kg/d     NL    32 665 kg/d 

CHSKCr   76 662 kg/d     Pcelk.      1 596 kg/d 

Ncelk.      5 015 kg/d 
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Předpokládaná účinnost ÚČOV podle jednotlivých ukazatelů je [7]: 

 

BSK5  90,4 – 92,9 % 

CHSKCr 78,4 % 

NH4
+  87,1 – 91,4 % 

NL  86,9 – 91,1 % 

1.2.2. Technologie čištění odpadních vod 

Přítok odpadní vody a vstupní čerpací stanice 

Odpadní voda přitéká na ÚČOV jednotnou kanalizační sítí sběrači „A“ a „D“, 

protéká lapáky štěrku s mechanickým těžením materiálu drapáky a hrubými česlemi. Za 

hrubými česlemi jsou na obou sběračích čerpací stanice. Odpadní voda z obou přivaděčů se 

stéká a dále gravitačně protéká mechanickým stupněm tvořeným 4 ks strojně stíranými 

jemnými česlemi a dvěma podélnými provzdušňovanými lapáky písku. 

Shrabky z česlí jsou shrnovány na pásový dopravník, kterým jsou dopraveny do lisu 

na shrabky. Odtud padají slisované shrabky do kontejneru, kde jsou hygienizovány 

chlorovým vápnem a dále odváženy k likvidaci [7]. 

 

Mechanické předčištění odpadních vod 

Předčištěné odpadní vody za česlemi odtékají do 2 ks podélných provzdušňovaných 

lapáků písku. Zachycený písek je těžen mamutovými čerpadly do jímky, ze které je po 

odvodnění těžen. Z lapáků písku odtéká voda do 4 ks usazovacích nádrží USA průměr 

40m. Surový kal je přepouštěn do čerpací stanice (ČS) surového kalu, odkud je 

přečerpáván do metanizační nádrže. Mechanicky vyčištěné vody jsou přečerpávány do 

přítokového žlabu aktivační nádrže [7]. 

 

Biologické čištění odpadních vod 

Technologie aktivačního procesu je řešena pro odbourávání biologického znečištění 

vyjádřeného v BSK5 a současně pro odstranění dusíkatého znečištění odpadní vody. Při 

oxidaci amonných iontů vznikají dusičnany, které jsou redukovány na plynný dusík 

v denitrifikační části aktivační nádrže. Aktivační nádrž je D-N typu, tzn. aktivační nádrž 

s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Aktivační nádrž tvoří tři samostatně 
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provozovatelné koridory. Každý koridor tvoří čtyři samostatné sekce o rozměrech 30 x 30 

m. První a část druhé sekce tvoří denitrifikaci, zbývající část druhé sekce, třetí a čtvrtá 

sekce tvoří nitrifikaci. 

Do přítokového žlabu na začátek AN do denitrifikačních sekcí je přiváděna 

mechanicky vyčištěná voda a rovněž vratný kal z dosazovacích nádrží, do prvních sekcí je 

rovněž zaústěno potrubí vnitřní cirkulace aktivační směsi z poslední sekce nitrifikace tzn. 

vnitřní recirkulace. 

Aktivační směs z AN odtéká do pěti kruhových dosazovacích nádrží DOSA průměru 

40 m. Usazený kal ze dna DOSA je stírán do středové jímky, ze které potrubím odtéká do 

ČS vraceného kalu. Odsazená vyčištěná voda odtéká z dosazovacích nádrží přes měrnou 

šachtu do recipientu Černý příkop [7]. 

 

Kalové hospodářství 

Pro anaerobní stabilizaci surového kalu je vybudována jednotka kalového 

hospodářství se třemi vyhnívacími nádržemi (VN) a uskladňovací nádrží kalu. Pro 

akumulaci plynu slouží jeden plynojem SATTLER o objemu 2910 m3.  

Vyhnívací nádrže jsou provozovány v mezofilním režimu, tedy vytápěny na 

37–39°C. Při redukci organických látek vzniká bioplyn, který obsahuje cca 63 % metanu a 

36 % oxidu uhličitého. Bioplyn se využívá v kotlích pro vytápění vyhnívacích nádrží, nebo 

je spalován na dvou kogeneračních jednotkách (jedna o výkonu 400 kWh). Případné 

přebytky bioplynu jsou spalovány na 10 flérách. 

Vyhnilý kal je z VN přepouštěn do 2 ks zahušťovacích nádrží vyhnilého kalu o 

průměru 21 m. Oddělená kalová voda se odpouští do přítoku na ČOV. Zahuštěný vyhnilý 

kal je čerpán na dekantační odstředivky. Sušina vstupujícího kalu je v rozmezí 4–7 %, 

sušina kalového koláče se předpokládá 20 % až 40 %. Podmínkou pro odvodňování kalu 

na odstředivce je dosažení vysoké dělící účinnosti fugátu, což vyžaduje dávkování roztoku 

polymerního flokulantu. Odstředěný kal se smísí s vápnem pro zajištění jeho hygienizace 

(zvýšení pH nad 12) a vyváží se na volnou plochu, kde se nechá min. 24 hodin. Poté je 

předán externí firmě na další zpracování. Část fugátu je odváděna zpět do zahušťovacích 

nádrží, aby se využil zbytkový flokulant a zbytek kalové vody je přepuštěn do vnitřní 

kanalizace ÚČOV a tou zpět do nátoku na čistírnu [7]. 
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1.2.3. Aerace aktivační nádrže 

Koncentrace kyslíku v provzdušňovaných sekcích aktivace se udržuje v rozmezí 1–2 

mg/l O2. V aktivační nádrži je provzdušňovací systém s talířovými elementy typu NOPON 

KK1 215 s pryžovou perforovanou membránou, která zaručuje vytvoření jemných 

bublinek vzduchu (jemnobublinná aerace). Konstrukce těchto membrán zabraňuje jejich 

ucpání v době odstávky (dle potřeby je možno přívod vzduchu plně odstavit). Aktivační 

nádrž je v automaticky řízeném trvalém provozu dle koncentrace rozpuštěného kyslíku. Při 

nižším zatížení ČOV organickým znečištěním dochází ke zvýšení koncentrace 

rozpuštěného kyslíku v aktivaci. Protože optimální koncentrace rozpuštěného kyslíku 

v aktivaci je cca 1–2 mg/l, je možné při jejím překročení snížit množství dodávaného 

vzduchu snížením počtu (výkonu) provozovaných dmýchadel. Vždy se, ale musí nechat 

některá dmýchadla v provozu jako technologické minimum, které zaručuje vznos kalu 

v nádrži. Při nejvyšším zatížení může dojít ke krátkodobému poklesu koncentrace kyslíku 

na 0,5 mg/l [7]. 

1.3. Dusík a jeho formy výskytu  

Dusík spolu s fosforem patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky. Patří do 

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

všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních a odpadních 

vodách a při biologických procesech čištění a úpravy vody [2]. 

Dusík se v odpadní vodě vyskytuje v několika sloučeninách. Jednak je to dusík 

organický (Norg), tj. dusík vázaný v organických rozpuštěných i nerozpuštěných látkách. 

Ty se však již v kanalizaci a následně v ČOV rozkládají (hydrolyzují), čímž se mění na 

amoniak NH3, který se při obvyklé hodnotě pH vyskytuje jako kation NH4
+. Při 

biologickém čištění, kde probíhá nitrifikace, se amoniak činností nitrifikačních bakterií 

nejprve oxiduje na dusitany NO2
- a dále pak na dusičnany NO3

-. Celkový obsah dusíku v 

jednotlivých sloučeninách se vyjadřuje jako Ncelk. =  Norg. + N-NH4
+ + N-NO2

- + N-NO3
- 

Ve vodě je rozpuštěn i plynný dusík (N2), který je inertní a do bilance dusíku ve vodě se 

nezapočítává [3]. Anorganicky vázaný dusík (anorganický dusík) patří mezi významné 

sumární ukazatele znečištění odpadních a povrchových vod. 
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Organicky vázaný dusík se ve vodách vyskytuje ve formě bílkovin a jejich 

rozkladných produktů (peptidů, aminokyselin), močoviny, alifatických a aromatických 

aminů, aminosacharidů, heterocyklických dusíkatých sloučenin apod., včetně dusíkatých 

látek vznikajících ve vodách rozkladem biomasy mikroorganismů. Celkový organický 

dusík se obvykle počítá jako rozdíl mezi celkovým dusíkem a dusíkem anorganicky 

vázaným [2]. 

 

Sloučeniny dusíku jsou ve vodách málo stabilní a podléhají v závislosti na oxidačně-

redukčním potenciálu a hodnotě pH zejména biochemickým přeměnám. Některé 

transformace sloučenin dusíku ve vodách lze vysvětlit z diagramu oblastí převažující 

existence systému NO3
- - NO2

- - NH4
+ - NH3, kde se uvažuje elementární dusík jako inertní 

oxidačně-redukční komponenta (obr. 4). 

 

Obr. 4 Diagram oblastí převažující existence systému NO3
- - NO2

- - NH4
+ - NH3  

(t = 25°C) [2] 

 

Z diagramu vyplývá, že dusičnany jsou stabilní při relativně vysokých hodnotách 

oxidačně-redukčního potenciálu, kde jsou nejstabilnější formou existence sloučenin 

dusíku. Při slabě pozitivních hodnotách E (anoxické podmínky) mohou dusičnany podléhat 

redukci na elementární dusík. Ve směsi síranů a dusičnanů se přednostně redukují 
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dusičnany. Dusitany vzhledem ke své chemické labilitě, nejsou ve většině vod převažující 

formou dusíku. 

Z biochemických přeměn anorganických forem dusíku je nejdůležitější oxidace 

amoniakálního dusíku na dusitany až dusičnany (nitrifikace) a redukce dusičnanů na 

elementární dusík (denitrifikace) [2]. 

1.3.1. Odstraňování dusíku z odpadních vod 

Tradiční biologický postup odstraňování dusíku z odpadních vod spočívá 

v biochemické oxidaci amoniakálního dusíku na dusičnany (nitrifikace) a v jejich následné 

biochemické redukci na plynný dusík (denitrifikace) [4]. 

 

Nitrifikace a denitrifikace  

Nitrifikace probíhá ve dvou stupních. V prvním (proces je nazýván nitritace) se 

amoniakální dusík oxiduje na dusitany s využitím činnosti bakterií rodů Nitrosomonas a 

Nitrosococcus.  Ve druhém (proces se nazývá nitratace) jsou vzniklé dusitany oxidovány 

na dusičnany mikroorganismy rodů Nitrobacter, Nitrospira aj. Obě skupiny 

mikroorganismů (nitritační i nitratační) jsou litotrofní, což znamená, že jako zdroj uhlíku 

nepotřebují organické látky. Důležitým faktem je, že nitrifikační bakterie patří mezi 

aerobní organismy, které jako akceptor elektronů při oxidaci amoniakálního a 

dusitanového dusíku využívají kyslík. Ten musí být v čištěné vodě v dostatečné míře 

přítomen. Za denitrifikaci jsou odpovědné bakterie rodů Micrococcus, Pseudomonas aj. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o organotrofní mikroorganismy, potřebují ke svému životu 

jako zdroj uhlíku organické látky, které musí být pro jejich optimální činnost v čištěné 

vodě v dostatečném množství přítomny. Denitrifikačním organismům vyhovují tzv.  

anoxické podmínky, při kterých ve vodním prostředí není přítomen rozpuštěný kyslík. Pro 

oxidaci organických látek využívají tyto mikroorganismy jako akceptor elektronů 

dusičnanový dusík [8,9]. 

 

Nitrifikace probíhá ve dvou stupních, které lze znázornit následujícími rovnicemi [2]:  

 2 NH3 + 3 O2 = 2 NO2
- + 2 H+ + 2 H2O 

 2 NO2
- + O2 = 2 NO3

- 
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Výslednou rovnici oxidace amoniakálního dusíku na dusičnanový dusík lze psát ve 

tvarech: 

 NH3 + 2 O2 = NO3
- + H+ + H2O 

 NH4
+ + 2 O2 = NO3

- + 2 H+ + H2O 

K úplné oxidaci 1 g amoniakálního dusíku je třeba asi 4,33 g kyslíku [2]. 

 

Denitrifikaci lze schematicky popsat těmito rovnicemi: 

 5 CH3OH + 6 NO3
- = 5 CO2 + 3 N2 + 7 H2O + 6 OH- 

 5 C6H12O6 + 24 NO3
- = 12 N2 + 18 H2O + 30 CO2 + 24 OH- 

Denitrifikace probíhá v dostatečně širokém rozmezí hodnot pH, od 6 do 9, a je méně citlivá 

na změny hodnot pH vody než nitrifikace [2]. 

 

Tabulka 1.  Srovnání hlavních údajů o nitrifikaci a denitrifikaci [6] 

 NITRIFIKACE DENITRIFIKACE 

   reakce biochemická oxidace biochemická redukce 

   prostředí aerobní (oxické) anoxické 

   hlavní mikroorganismy chemolitotrofní organotrofní 

   hlavní vstupující sloučenina 
amoniakální dusík 
(N-NH4

+, N-NH3) 
dusičnany 

(NO3
-) 

   hlavní vystupující sloučenina dusičnany (NO3
-) plynný dusík (N2) 

   uvolňuje se vodíkový iont (H+) hydroxidové ionty (OH-) 

   vliv na pH klesá roste 

   optimální pH 7-8,5 6-9 

   závislost na teplotě Velká malá 

   růstová rychlost bakterií malá velká 

   potřeba organického substrátu ne ano 

1.4. Stanovení dusíkatých látek ve vodách 

Amoniakální dusík 

Amoniakální dusík je z hygienického hlediska velmi významný, protože je jedním 

z primárních produktů rozkladu organických dusíkatých látek. Je proto důležitým 

chemickým indikátorem znečištění vod živočišnými odpady. Toxický vliv amoniakálního 

dusíku na ryby je značný a závisí na pH vody [10]. 
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Stanovení amoniakálního dusíku 

 Stanovení amoniakálního dusíku patří mezi nejběžněji prováděná stanovení vody. Při 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových patří obsah amoniakálního dusíku 

k závazným stanoveným ukazatelům. Při analytické kontrole biologických čistíren 

odpadních vod je stanovení amoniakálního dusíku součástí dusíkových bilancí. Stanovená 

koncentrace amoniakálního dusíku ve vodě se vyjadřuje hmotnostní koncentrací v mg.l-1. 

Pro stanovení této formy dusíku se nejčastěji používají spektrofotometrické metody [11]. 

 

Nesslerova metoda 

Je nejstarší spektrofotometrickou metodou, která je jednoduchá a pracovně i časově 

málo náročná. V současné době se již nedoporučuje z důvodu používání rtuťnaté 

sloučeniny. Stanovení je založeno na reakci amoniaku a hydroxidů alkalických kovů 

s Nesslerovým činidlem za vzniku jodidu tzv. Millonovy báze. Uvedený jodid je málo 

rozpustná žlutohnědá sloučenina, která vytváří žlutohnědé koloidní roztoky, jejichž 

barevnou intenzitu lze stanovovat spektrofotometricky [11]. 

 

Spektrofotometrická indofenolová metoda 

Je založena na reakci amoniaku, chlornanu a salicylanu za vzniku sloučeniny 

indofenolového typu. Tato látka je v alkalickém prostředí disociovaná na intenzivně modré 

indofenolové barvivo, které je vhodné pro spektrofotometrické stanovení. Reakce je 

katalyzována nitroprusidem sodným [12]. 

 

Odměrné neutralizační stanovení   

Úpravou pH vzorku vody do alkalické oblasti se převede celkový amoniakální dusík 

obsažený ve vzorku vody na dusík amoniakový (NH3). Následnou destilací vzorku, při 

které je plynný amoniak (NH3), těkající s vodní parou, jímán do kyseliny borité. Obsah 

amonného dusíku v destilátu je stanoven titrací odměrným roztokem kyseliny 

chlorovodíkové na Taschirův směsný indikátor [11]. 

 

Dusitany 

Některé průmyslové odpadní vody jsou na dusitany velmi bohaté. Jsou to např. 

odpadní vody z výroby barviv nebo ze strojírenských závodů, kde se používají při obrábění 
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kovů chladicí kapaliny obsahující dusitany. Dusitany jsou součástí některých inhibitorů 

koroze a nemrznoucích kapalin. Působí toxicky na ryby, kde se pohybuje prahová 

koncentrace řádově v setinách mg/l [2,10]. 

 

Stanovení dusitanů 

Ke stanovení dusitanů ve vodách se používají metody, které využívají schopnosti 

kyseliny dusité diazotovat aromatické aminolátky. Diazoniové soli, které při této reakci 

vznikají, jsou kopulovány s jiným arylaminem za vzniku azobarviva, vhodného pro 

spektrofotometrické vyhodnocení [11]. 

 

Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda 

Amid kyseliny sulfanilové (4-aminobenzen-sulfanylamid) je diazotován v prostředí 

okyseleném kyselinou fosforečnou (při hodnotě pH 1,9) kyselinou dusitou (z dusitanů ve 

vzorku) na diazoniovou sůl. Vzniklá diazoniová sůl je kopulována s N-(1-naftyl)-1,2-

ethylendiamin-dihydrochloridem na červené azobarvivo. Intenzita vzniklého zbarvení je 

úměrná koncentraci dusitanů ve vzorku vody, a proto je pro stanovení jejich koncentrace 

použita spektrofotometrie [13]. 

 

Dusičnany 

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

vypouštění odpadních vod do vod povrchových patří obsah dusičnanů k závazným 

stanoveným ukazatelům. Při analytické kontrole biologických čistíren odpadních vod je 

stanovení dusičnanů součástí dusíkových bilancí [2]. 

 

Stanovení dusičnanů 

Největší skupinu v praxi používaných metod na stanovení dusičnanů ve vodách tvoří 

absorpční spektrofotometrické metody, které lze ještě rozdělit na metody přímého 

stanovení dusičnanů a na nepřímé metody stanovení dusičnanů, kde jsou dusičnany 

spektrofotometricky vyhodnocovány jako dusitany či jako amoniakální dusík [11]. 
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Spektrofotometrická metoda s kyselinou salicylovou 

Kyselina dusičná (uvolněná kyselinou sírovou z dusičnanů obsažených ve vzorku 

analyzované vody) nitruje v tomto prostředí kyselinu salicylovou. Vzniklé nitroderiváty 

kyseliny salicylové jsou bezbarvé. Po zalkalizování roztoku se tyto nitroderiváty žlutě 

vybarví. Intenzita zbarvení roztoku vzniklých produktů je úměrná obsahu dusičnanů ve 

vzorku vody, a proto je možno pro stanovení jejich koncentrace použít metody absorpční 

spektrofotometrie [14]. 

 

Spektrofotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem 

Stanovení se provádí ve fotometrických zkumavkách. Dusičnany přítomné ve vzorku 

reagují s 2,6-dimethylfenolem v prostředí směsi koncentrované kyseliny sírové a 

koncentrované kyseliny fosforečné za vzniku cihlově červeného 4-nitro-2,6-

dimethylfenolu. Intenzita zbarvení produktu je úměrná koncentraci dusičnanům vzorku a 

umožňuje spektrofotometrické vyhodnocení [11]. 

 

Průtoková analýza (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí 

Metody průtokové analýzy automatizují analýzu vzorků. Jsou vhodné tam, kde je 

třeba zpracovat větší řady vzorků s vysokým počtem stanovení. Průtoková injekční analýza 

(FIA) a kontinuální průtoková analýza (FCA) jsou shodné automatickým dávkováním 

vzorku do průtokového analyzátoru, kde analyty vzorku při průtoku soustavou reagují 

s roztoky činidel a jsou detekovány spektrofotometricky průtokovým detektorem. Touto 

metodou lze stanovit koncentraci amoniakálního, dusitanového i dusičnanového dusíku 

[15,16]. 

 

Metoda kapalinové chromatografie iontů 

Touto metodou lze stanovit nejen amonné ionty, ale i dusitany a dusičnany případně 

další rozpuštěné ionty v odpadních vodách. Kapalinová chromatografie je separační 

metoda umožňující separaci a stanovení látek ve směsi. Směs látek je unášena mobilní fází 

chromatografickou kolonou. Chromatografická kolona obsahuje náplň tzv. stacionární fázi, 

kde dochází k rozdělení látek obsažených ve směsi mezi stacionární a mobilní fáze podle 

jejich fyzikálně – chemických vlastností. Je to metoda kvalitativní a kvantitativní analýzy 

vzorků. Stacionární fází v iontově – výměnné chromatografii je měnič iontů, kterým je 
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makromolekulární matrice (polystyren, celulosa, dextran aj.) s vhodnými funkčními 

skupinami kyselé nebo zásadité povahy. K detekci se používá vodivostní nebo UV 

detektor. U vodivostních detektorů se používá supresor k potlačení vodivosti pozadí [17]. 

 

Celkový dusík 

Obsah celkového dusíku je dán součtem koncentrací dusíku všech anorganických a 

organických dusíkatých sloučenin obsažených ve vzorku. Pro zjištění obsahu celkového 

dusíku ve vodě se používá buď samostatné analytické stanovení, nebo stanovení výpočtem. 

Při analytickém stanovení celkového dusíku jsou obvykle veškeré dusíkaté látky ve vzorku 

převedeny na amonné ionty a sumárně pak stanoveny jako amoniakální dusík. Prvním 

krokem stanovení je vždy redukce oxidovaných forem dusíkatých sloučenin, druhým 

krokem je mineralizace podle Kjeldahla [11]. 

Princip stanovení celkového dusíku výpočtem (tzv. dusíkové bilance) spočívá na 

separátním stanovení obsahu všech jednotlivých dusíkatých složek vody tj. amoniakálního 

dusíku, dusitanů, dusičnanů a organického dusíku. Hmotnostní koncentrace dusitanů a 

dusičnanů, vyjádřená jako NO2
- a NO3

- v mg/l, se přepočtou na příslušné hmotnostní 

koncentrace dusíku ve vzorku v mg/l a přičtou se ke hmotnostním koncentracím 

amoniakálního i organického dusíku [11]. 

 

Analytické metody musí být dostatečně přesné. Výběr vhodného analytického postupu 

také závisí na koncentraci analytu a také na znečištění vody. Kromě toho mají být 

analytické metody voleny s ohledem na ekonomiku a riziko laboratorních odpadů [18]. 

1.5. On-line měřicí sondy při čištění vod 

V současné době je kladen velký důraz na monitorování kvality odpadních vod. 

Nepřetržité sledování jednotlivých parametrů je nezbytné pro účinné řízení procesu čištění 

odpadních vod [19]. 

Analýzy prováděné v laboratoři jsou velice přesné, ale vyžadují odběr, transport a 

zpracování vzorků, což trvá poměrně dlouho. K efektivnímu řízení procesu v aktivační 

nádrži je potřeba měření v reálném čase [20]. 
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 V současné době je většina čistíren odpadních vod v České republice vybavena 

alespoň základním kontinuálním měřením některých parametrů (minimálně koncentrace 

rozpuštěného kyslíku), sběrem dat a řídicím systémem. Dostupnou, i když zatím méně 

využívanou možností, je měřit on-line také koncentrace forem dusíku [21]. 

 Existuje řada on-line sond, které využívají při měření daných parametrů rozdílné 

principy stanovení. Pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku – sonda LDO (optický 

princip měření), koncentrace dusičnanů – sonda NITRATAX (přímá absorpční fotometrie 

v UV oblasti) a koncentrace amoniakálních iontů – sonda ISEmax (potenciometrické 

měření pomocí iontově selektivní elektrody) [21]. 

1.5.1. Měření dusičnanů – sonda NITRATAX 

Princip měření 

Sonda je vyrobena z ušlechtilé oceli a je vybavena absorpčním fotometrem. Ve vodě 

rozpuštěný dusičnan (nitrát) pohlcuje ultrafialové (UV) záření o vlnových délkách kratších 

než 250 nm. Tato vlastní pohltivost dusičnanu umožňuje zjištění jeho koncentrace 

fotometrickou metodou, a to pomocí jediného senzoru umístěného přímo v měřeném 

prostředí, tzn. bez použití chemických činidel. Jelikož se princip měření zakládá výlučně 

na vyhodnocování neviditelného ultrafialového záření, nehraje zbarvení vzorku roli. 

V měřicí sondě je umístěn dvoupaprskový absorpční fotometr s vyrovnáváním zákalu a 

stěračem k mechanickému čištění měřicího okénka [22]. 

 

Obr. 5 Dusičnanová sonda - NITRATAX SC [25] 
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Sonda má zabudované automatické čištění. Díky vysoce účinnému oboustrannému 

stírátku se optický systém neucpává, nerostou na něm mikroorganismy a neusazují se 

nerozpuštěné látky. Tím se výrazně prodlužuje jeho životnost. 

Citlivost mezi dusičnany a chloridy je automaticky eliminována [25]. 

 

Technické údaje 

Senzory typu NITRATAX eco sc (měřicí štěrbina 1 mm) jsou určeny pro měření 

dusičnanů v aktivačních nádržích a senzory typu NITRATAX plus sc (měřicí štěrbina 2 

mm) jsou určeny pro monitorování odtoku z ČOV.  

Sonda se instaluje pod hladinu ke stěně nádrže (obr. 6) a je napojena na měřicí 

jednotku řízenou mikroprocesorem s připojením na počítačovou síť [22]. 

 

Tabulka 2.  Technické parametry sondy NITRATAX [22] 

Rozsah měřených hodnot N-NO3
- 0,1–50 mg/l 

Nejistota měření N-NO3
- ± 5% naměřené hodnoty 

Teplota okolí + 2°C až 40°C 

Hmotnost 
cca 3,3 kg    NITRATAX eco sc ( štěrbina 1 mm) 

cca 11,7 kg NITRATAX plus sc (štěrbina 2 mm) 

 

 

Obr. 6 Instalace sondy NITRATAX v aktivační nádrži na ÚČOV  
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1.5.2. Měření amonných iontů – sonda ISEmax 

Princip měření 

 Senzor pro sledování amoniakálního dusíku ISEmax od firmy Endress+Hauser je 

postaven na principu potenciometrického měření s iontově selektivními elektrodami. 

Srdcem každé iontově selektivní elektrody je její membrána, jež je (v ideálním případě) 

selektivní pouze pro sledovaný iont. Povrch takové membrány je vyplněn tzv. ionofory, 

tedy látkami schopnými specificky (selektivně) reagovat pouze na určité ionty, kterým 

umožní průchod membránou. Množství iontů schopných průchodu odpovídá jejich 

koncentraci v roztoku a vyvolává odpovídající změnu elektrochemického potenciálu na 

membráně. Tato membrána je v kontaktu s vnitřním elektrolytem, do kterého je ponořen 

vodič realizující spojení s referenční elektrodou, jejíž potenciál je za dané teploty 

konstantní. 

 V praxi používané elektrody vykazují citlivost na určité ionty, které jsou zpravidla 

geometricky i elektrochemicky podobné iontům sledovaným. V případě ISEmax se pro 

měření amonných iontů jedná o kationty K+ a Na+. Pomocí dvoukanálového převodníku se 

kompenzuje koncentrace těchto interferujících iontů [23]. 

 

 

 

Obr. 7 Iontově selektivní elektroda pro měření N-NH4+ - ISEmax CAS40D [26] 
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Technické údaje 

 Sonda se instaluje pod hladinu na okraji nádrže a je napojena na měřicí jednotku 

s připojením na počítačovou síť (obr. 8) [23]. 

 

Tabulka 3.  Technické parametry sondy ISEmax CAS40D [23] 

Měřicí rozsah N-NH4+ 0,1–1000 mg/l 

Maximální chyba měření 5% z naměřené hodnoty 

Teplota média  + 2°C až 40 °C 

Nutná kompenzace 
při pH 8,3–10 

při K+ 1–1000 mg/l 

Čištění 
tlakovým vzduchem 

(doba čištění 4–15 s v intervalu max. 1hod.) 

Rozměry senzoru délka 660 mm, max. průměr 107 mm 

 

 

 

 

 

 

 

1 – převodník CM442  

 2 – držák s krytem 

            3 – senzor CAS40 

            4 – vzduchový kompresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Schéma instalace sondy na okraji nádrže [23]  
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1.5.3. Měření rozpuštěného kyslíku – sonda LDO 

Princip měření 

 Sonda LDO (luminescent dissolved oxygen) je určena pro monitoring koncentrace  

rozpuštěného kyslíku ve vodách. Výměnný senzor sondy obsahuje vrstvu luminiscenčního 

materiálu, který po ozáření modrým světlem z interního zdroje emituje po jisté časové 

prodlevě červené světlo, jež je nepřímo úměrné koncentraci kyslíku. Kyslík zháší 

luminiscenci přičemž se měří časový rozdíl této luminiscence [25]. 

 

 

Obr. 9 Optická luminiscenční sonda rozpuštěného kyslíku - LDO [25] 

 

Sonda se vyznačuje ve srovnání s elektrochemickými sondami vysokou 

spolehlivostí, rychlostí, stabilitou odezvy a nižší úrovní údržby. Senzor je selektivní pouze 

vůči kyslíku, odezva není ovlivněna složením odpadní vody. Nevyžaduje se proudění 

vody, neboť kyslík se nespotřebovává difúzí do sondy.  

 

Technické údaje 

Sonda se instaluje pod hladinu ke stěně nádrže a je napojena na měřicí jednotku 

řízenou mikroprocesorem s připojením na počítačovou síť. 

  



Leona Zhánělová: Řízení množství dodávaného vzduchu do aktivační nádrže  

2012/13                                                                                                                                 24 

Tabulka 4.  Technické parametry sondy LDO [25] 

Rozsah měřených hodnot  0,05–20 mg/l O2 

Nejistota měření  ± 0,2 mg/l 

Teplota okolí 0°C až 50°C (automatická teplotní kompenzace) 

Rozměry 60 x 290 mm 

1.6. Cíle práce 

 Cílem této práce je ověření správnosti a přesnosti měření on-line sond, které jsou 

instalovány v aktivační nádrži v koridoru 3 na ÚČOV Ostrava, pro měření koncentrace 

amoniakálního dusíku a dusičnanů. Z naměřených hodnot koncentrací jednotlivých forem 

dusíku při různých režimech provzdušňování určit limitní meze koncentrací pro přímé 

řízení aerace aktivační nádrže (koridor 3).  
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2. Praktická část 
 Praktická část je zaměřena na ověření přesnosti měření on-line sond, které jsou 

nainstalovány v aktivační nádrži pro měření amoniakálního a dusičnanového dusíku, 

porovnáním výsledků s analytickou metodou stanovení pomocí kapalinové chromatografie 

iontů. Dále je popsán průběh koncentrací jednotlivých forem dusíku v závislosti na aeraci 

aktivační nádrže a následně návrh řešení optimálního řízení množství dodávaného vzduchu 

do aktivace v závislosti na koncentracích amoniakálního a dusičnanového dusíku. 

2.1. Použité metody, chemikálie a přístroje 

Metoda kapalinové chromatografie iontů 

 Dělení iontů kapalinovou chromatografií probíhá na dělící koloně. Jako stacionární 

fáze se používá měnič iontů a jako mobilní fáze slouží vodné roztoky slabých 

jednosytných a dvojsytných kyselin. K detekci se používá vodivostní detektor se 

supresorem, který snižuje vodivost pozadí a tím zvyšuje citlivost stanovení. 

 Stanovení anorganických iontů mohou rušit vysoké koncentrace některých 

organických kyselin. Vzájemné ovlivnění citlivosti (nedostatečné rozlišení) může nastat 

v případě velkých koncentračních rozdílů mezi stanovovanými ionty. Částice 

nerozpuštěných látek a organické látky zkracují životnost separační kolony [17]. 

 

Chemikálie  

Deionizovaná voda ultravysoké čistoty – připravena přístrojem Elga nebo Milipor 

Simplicity 

Kyselina sírová c(H2SO4) = 0,1 mol/l – pro regeneraci supresoru 

Mobilní fáze (pro anionty) = roztok 7 mmol/l Na2CO3 + 5% acetonitril 

Mobilní fáze (pro kationty) = roztok 2 mmol/l HNO3 + 1 mmol/l DPA (kyselina 

dipikolinová) 

 

Přístroje 

Kapalinový chromatograf pro chromatografii iontů s vodivostním detektorem, supresorem 

a vhodnou separační kolonou.  
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Automatický podavač vzork

Analytické váhy s přesností vážení 0,1mg

Ultrazvuková lázeň 

 

Postup 

 Vzorky vod se před analýzou zfiltrují membránovým filtrem velikosti pór

Chromatograf se nastaví dle pokyn

linie a nechá se probíhat do jejího ustálení. Vodivost základní linie musí b

Sestaví se sekvence analýz vzork

 Výsledky jsou automaticky vyhodnocovány 

zvolené metody analýzy.

 Přesnost a správnost laboratorních dat je kontrolována interní kontrolou jakosti, 

formou regulačních a duplicitních vzork

mezilaboratorního porovnávání.

 

               

Obr. 10 Kapalinový chromatograf Metrohm
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č vzorků vybavený ultrafiltračním modulem. 

řesností vážení 0,1mg 

Vzorky vod se před analýzou zfiltrují membránovým filtrem velikosti pór

Chromatograf se nastaví dle pokynů výrobce. Spustí se sekvence pro nastavení základní 

linie a nechá se probíhat do jejího ustálení. Vodivost základní linie musí b

Sestaví se sekvence analýz vzorků a spustí analýza. 

Výsledky jsou automaticky vyhodnocovány řídícím softwarem analyzátoru podle 

zvolené metody analýzy. 

esnost a správnost laboratorních dat je kontrolována interní kontrolou jakosti, 

čních a duplicitních vzorků a externí kontrolou jakosti ve form

mezilaboratorního porovnávání. 

 

Kapalinový chromatograf Metrohm 
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ed analýzou zfiltrují membránovým filtrem velikosti pórů 1,3 µm. 

 výrobce. Spustí se sekvence pro nastavení základní 

linie a nechá se probíhat do jejího ustálení. Vodivost základní linie musí být nižší než 3 µS. 

ídícím softwarem analyzátoru podle 

esnost a správnost laboratorních dat je kontrolována interní kontrolou jakosti, 

 a externí kontrolou jakosti ve formě 
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2.2. On-line sondy v aktivační nádrži na ÚČOV Ostrava 

 V roce 2009 byla v aktivační nádrži nainstalována sonda NITRATAX s měřicí 

štěrbinou 2 mm na měření dusičnanů. Tato sonda však vykazovala poměrně nepřesné a 

rozkolísané výsledky. Ukázalo se, že množství nerozpuštěných látek značně ovlivňuje 

výsledky měření, proto tato sonda byla přesunuta na odtok z ČOV a do AN byla pořízena 

jiná sonda. Nová sonda NITRATAX s měřicí štěrbinou 1 mm, přestože výrobce 

doporučuje její umístění do „čistých vod“ se osvědčila pro měření koncentrace dusičnanů 

právě v aktivační nádrži. Tato problematika týkající se přesnosti měření dusičnanů 

nitrataxovou sondou byla popsána v bakalářské práci na téma „Stanovení dusičnanů na 

odtoku ÚČOV Ostrava pomocí sondy NITRATAX“ a následně v odborném článku, který 

byl vydán v časopise SOVAK 11/2012, jehož autorem byla Ing. Kamila Grymová a 

spoluautorem Bc. Leona Zhánělová. 

 

V roce 2012 byla na ÚČOV Ostrava provedena dílčí rekonstrukce aktivační nádrže. 

Tato rekonstrukce byla zaměřena na výměnu starého aeračního systému za nový (obr. 11) a 

byla provedena instalace míchadel do posledního bazénu nitrifikace. Hlavní změnou je 

tedy možnost regulace kyslíku a tím nastavení aerobních nebo anoxických podmínek podle 

potřeb systému. 

 

 

Obr. 11 Nový aerační systém – aktivační nádrž ÚČOV Ostrava 
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Do koridoru aktivační nádrže byla také nainstalována sonda pro měření koncentrace 

N-NH4
+. Po předchozím testování sondy NH4D, která není vybavena automatickým 

čištěním, byla nakonec zvolena a nainstalována sonda typu ISEmax CAS40D, která 

pracuje na principu iontově selektivní elektrody a je vybavena automatickým čištěním 

pomocí stlačeného vzduchu. 

 

 

Obr. 12 Aktivační nádrž (koridor 3) - umístění on-line sond 

2.2.1. Ověření správnosti a přesnosti měření on-line sond 

 Nejprve bylo nutno ověřit, zda sondy pro měření koncentrace amoniakálního a 

dusičnanového dusíku měří správně. Toto ověření bylo provedeno porovnáním výsledků 

měření sondami s laboratorním stanovením koncentrace jednotlivých forem dusíku pomocí 

metody kapalinové chromatografie iontů (IC). 

 

 V průběhu prosince 2012 až února 2013 byly odebírány vzorky z aktivační nádrže – 

koridor 3 pro porovnávání výsledků mezi sondami a laboratorním stanovením IC. Nejprve 

byly odebírány slévané (směsné) 24 hod. vzorky pomocí automatického vzorkovače a poté 

prosté vzorky odebírané třikrát denně. 

 

Přítok 

vnitřní recirkulace 

Denitrifikace Nitrifikace 

1. koridor 

3. koridor 

2. koridor 

 sondy 
NITRATAX 
ISEmax 

míchadla 

DOSA 

sonda LDO 
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Slévané 24 hod. vzorky – aktivační nádrž (koridor 3) 

 Slévaný vzorek je směsný vzorek dílčích odběrů (stejného objemu) provedených  

automatickým vzorkovačem v intervalu co 20 min. po dobu 24 hodin. Takto odebírané 

vzorky byly denně dodávány do akreditované laboratoře, která se nachází ve druhém patře 

správní budovy ÚČOV. Vzorky byly předem zfiltrovány přes membránový filtr s velikostí 

pórů 1,3 µm a poté pomocí iontové chromatografie stanoveny koncentrace amonných iontů 

a dusičnanů. Naměřené hodnoty sondami v daných intervalech byly zprůměrovány a 

porovnány s výsledky laboratorní analýzy (obr. 13 a 14).  

 

Tabulka 5.  Slévané 24 hod. vzorky – AN (koridor 3), prosinec 2012 

laboratoř IC sonda ISEmax laboratoř IC 
sonda 

NITRATAX 

N-NH4
+ N-NH4

+ NO3
- NO3

- 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

0,311 0,44 76,2 58,43 

0,529 0,56 45,3 58,01 

0,640 0,57 44,3 46,21 

0,736 0,34 54,7 43,13 

2,58 1,14 51,4 49,64 

2,59 1,29 23,2 51,42 

1,78 1,75 15,5 45,15 

0,262 0,77 27,2 48,61 

0,708 0,85 26,2 45,88 

0,537 0,72 30,3 44,17 

1,31 0,91 29,9 45,61 

0,634 1,07 38,6 45,67 
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Obr. 13 Slévané 24 hod. vzorky  N-NH4
+ 

 

Obr. 14  Slévané 24 hod. vzorky  NO3
- 
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V grafech jsou modrou barvou znázorněny hodnoty koncentrace amoniakálního 

dusíku a dusičnanů stanovené v laboratoři metodou IC a červenou barvou jsou hodnoty 

odečtené ze sondy ISEmax a NITRATAX. Je zřejmé, že v obou případech dochází 

k výrazným rozdílům naměřených hodnot a tyto výsledky nelze považovat za přijatelné pro 

ověření přesnosti měření amoniakálního dusíku a dusičnanů. Teoreticky není možné, aby 

se hodnoty dusičnanů na odtoku z aktivační nádrže pohybovaly výrazně níž než byly 

sledované hodnoty na odtoku z ÚČOV. 

 

Možné příčiny neshodných výsledků: 

• nevhodně zvolený typ vzorků pro ověření přesnosti měření (tzn. slévané 24 hod. 

vzorky) – manipulace se vzorky, značné promíchávání při slévání jednotlivých podílů, 

možná kontaminace  

• podmínky prostředí v době odběru – teploty okolního prostředí se v těchto dnech 

pohybovaly pod bodem mrazu a ve vzorkovači tak docházelo k zamrzání odebíraných 

vzorků, což zřejmě hrálo důležitou roli v následném zpracování a laboratorním 

stanovení jednotlivých forem dusíku 

 

 Výsledky porovnávání obou metod při stanovení amoniakálních iontů tak i při 

stanovení dusičnanů u slévaných 24 hod. vzorků nelze považovat za uspokojivé. Z důvodu 

neshodných výsledků se proto v průběhu února 2013 porovnávaly vzorky bodové (prosté) - 

odebraný vzorek z aktivační nádrže (sledovaného koridoru 3) byl ihned po odběru 

analyzován v laboratoři a ve stejnou dobu byla i odečtená hodnota ze sondy. 

 

Bodové vzorky – aktivační nádrž (koridor 3) 

 V průběhu měsíce února 2013 byly denně odebírány tři bodové (prosté) vzorky, u 

kterých bylo provedeno stanovení a měření amoniakálního dusíku a dusičnanů  a opět bylo 

provedeno jejich vyhodnocení (obr. 15 až 18).  
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Tabulka 6.  Bodové vzorky – AN (koridor 3), únor 2013 

laboratoř IC sonda ISE max laboratoř IC 
sonda 

NITRATAX 

N-NH4
+ (mg/l) N-NH4

+ (mg/l) NO3
- (mg/l) NO3

- (mg/l) 

1,73 1,35 61,3 57 

0,97 1,23 61,2 56 

1,02 1,22 65,9 61 

1,27 1,70 67,5 62 

0,83 0,83 61,8 61 

0,76 0,97 67,3 66 

1,53 1,34 64,5 63 

0,77 0,75 54,0 53 

0,88 0,86 57,7 56 

0,92 0,84 62,9 62 

0,85 0,8 55,6 54 

0,73 0,8 56,9 56 

0,78 0,75 63,1 61 

0,86 0,9 63,4 61 

1,50 1,65 56,6 57 

2,72 2,51 61,7 59 

1,83 1,7 64,4 63 

2,57 2,4 58,1 55 

3,11 2,73 58,3 59 
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Obr. 15  Bodové vzorky  N-NH4
+ 

 

 Porovnání naměřených a stanovených koncentrací N-NH4
+ u bodových (prostých) 

vzorků vypadá mnohem lépe než v předchozím případě u vzorků slévaných. Přestože i zde 

dochází k nějaké chybě, obě křivky mají podobný průběh. Pro porovnání obou metod byla 

použita Youdenova metoda (obr. 16). 

 

Obr. 16  Youdenova metoda – bodové vzorky  N-NH4
+  
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 Statistické vyhodnocení naměřených dat bylo provedeno pomocí software 

EffiValidation 3.0. (tabulka 7). 

 

Tabulka 7.  Statistické vyhodnocení – bodové vzorky N-NH4
+ 

Směrnice 0,829 Úsek 0,216 

Směrodatná 

odchylka směrnice 
0,055 

Směrodatná 

odchylka úseku 
0,084 

IS pro směrnici 0,712 – 0,944 IS pro úsek 0,039 – 0,393 

 

 Podle hodnoty směrnice z vypočtené regresní rovnice vyplývá, že přestože zde 

dochází k chybě: směrnice přímky by měla být jednotková a úsek nulový, sonda ISEmax je 

dostatečně přesná pro měření amoniakálního dusíku v aktivační nádrži. Toto vyplývá 

z porovnání směrnice a úseku s intervalem spolehlivosti pro směrnici a úsek. U bodových 

vzorků zřejmě byly eliminovány chyby, které se projevily při zpracování slévaných 

vzorků.  

 

Obr. 17  Bodové vzorky NO3
-  

 

 Srovnáním koncentrací dusičnanů získaných analytickým stanovením metodou IC a 

odečtených ze sondy NITRATAX je zřejmé, že sonda vykazuje převážně nižší výsledky 
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než je tomu u laboratorního stanovení metodou IC. Tuto systematickou chybu je možno 

eliminovat matematickým přepočtem. Opět byla použita Youdenova metoda (obr. 18). 

 

  

Obr. 18  Youdenova metoda – bodové vzorky  NO3
-  

 

Tabulka 8.  Statistické vyhodnocení – bodové vzorky NO3
-  

Směrnice 0,798 Úsek 10,2 

Směrodatná 

odchylka směrnice 
0,097 

Směrodatná 

odchylka úseku 
5,93 

IS pro směrnici 0,594 – 1,002 IS pro úsek -2,27 – 22,8 

 

 Výslednou regresní rovnici je možno použít pro korekci systematické chyby, ke které 

dochází při měření koncentrace dusičnanů sondou NITRATAX. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o provozní zařízení a odchylka mezi metodami se pohybuje cca v rozmezí 1 až 5 

mg/l, je možno toto měření sondou NITRATAX považovat za dostatečně přesné. 

 

 Z naměřených a stanovených hodnot koncentrací amoniakálního dusíku a dusičnanů 

je zřejmé, že obě sondy jsou dostatečně přesné pro měření v aktivační nádrži. V případě, že 

sondy budou pravidelně kontrolovány a bude prováděn pravidelný servis, jsou vhodné pro 
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měření jednotlivých forem dusíku v reálném čase a podle nich optimálně řídit aktivační 

proces, tedy i množství potřebného kyslíku. 

2.3. Návrh řízení množství dodávaného vzduchu do AN 

 Řízení množství dodávaného vzduchu do aktivační nádrže v závislosti na měření 

koncentrací amoniakálního dusíku a dusičnanů v reálném čase vychází z předpokladu, že 

jednotlivé formy dusíku jsou vhodným měřítkem biologických dějů, protože koncentrace 

jednotlivých forem dusíku jsou výsledkem biochemických reakcí v oxických či anoxických 

podmínkách. Je-li aktivační nádrž provzdušňována, dochází k nitrifikaci, přičemž 

koncentrace amoniakálního dusíku klesá a koncentrace dusičnanů vzrůstá. Pokud je 

vypnuto provzdušňování aktivační nádrže, tak naopak koncentrace amoniakálního dusíku 

stoupá a koncentrace dusičnanů klesá. 

 Pro zjištění limitních koncentrací amoniakálního dusíku a dusičnanů je třeba nejprve 

vyhodnotit průběh koncentrací v systému za různých podmínek tzn. v režimu 

provzdušňování a v režimu bez provzdušňování pouze s mícháním aktivační směsi. 

 

Parametry na přítoku do aktivace 

 Ve sledovaném období byl přítok do aktivace 134 240 m3/den a teplota se 

pohybovala kolem cca 11°C. Průměrné parametry jednotlivých forem dusíku jsou uvedeny 

v tabulce 9. Odpadní vody přitékající na ČOV byly v této době naředěny vlivem tání 

sněhu. 

 

Tabulka 9.  Parametry na přítoku do aktivace  

pH N-NH4
+ N-NO3

- N-NO2
- Nanorg. Ncelk. 

- mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

7,7 21,0 1,4 0,5 22,9 31,9 

 

 

 

 

 



Leona Zhánělová: Řízení množství dodávaného vzduchu do aktivační nádrže  

2012/13                                                                                                                                 37 

Režim provzdušňování AN – koridor 3 

Při nastaveném režimu provzdušňování (aerobní podmínky), dochází k oxidaci 

amoniakálního dusíku a následně ke vzniku dusičnanových iontů. Konec nitrifikace lze 

také detekovat z hodnoty koncentrace rozpuštěného kyslíku, která po konečné oxidaci 

amoniakálních iontů skokově vzrůstá (obr. 19). 

Po dobu 24 hodin byly sledovány hodnoty koncentrací jednotlivých forem dusíku 

spolu s množstvím kyslíku v AN – koridor 3 (obr. 19). Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v příloze č. 1. Hodnoty koncentrací N-NH4
+ a NO3

- v závislosti na množství kyslíku jsou 

znázorněny na obr. 20. 

 

Obr. 19 Režim provzdušňování AN – koridor 3 
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Obr. 20 Závislost N-NH4
+ a NO3

- na koncentraci kyslíku – režim provzdušňování 

 

 V grafu závislosti koncentrací N-NH4
+ a NO3

- na množství kyslíku v režimu 

provzdušňování je možné vizuálně rozpoznat, že při koncentraci kyslíku cca 1,2 mg/l a 

vyšší, již nedochází k další oxidaci amoniakálního dusíku a jeho koncentrace klesla až 

k hodnotám 0,5 mg/l. Koncentrace dusičnanů se pohybuje kolem cca 55 mg/l. 

 

Režim míchání AN – koridor 3 

 Aby bylo možné sledovat průběh koncentrací N-NH4
+ a NO3

- v podmínkách, kdy je 

v systému nedostatek kyslíku, bylo třeba vypnout provzdušňování koridoru 3 a nechat 

v provozu pouze míchání. Po dobu 24 hod. byly sledovány hodnoty koncentrací N-NH4
+ a 

NO3
-. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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Obr. 21 Režim míchání AN – koridor 3 

 

V grafu při režimu míchání je vidět, že v posledním bazénu AN koridoru 3 (kde za 

normálních podmínek aerace probíhá nitrifikace) koncentrace dusičnanů klesá a hodnoty se 

pohybují okolo hodnoty cca 30 mg/l a po úplném spotřebování kyslíku dochází 

k výraznému zvýšení koncentrace N-NH4
+ až k hodnotám cca 2,3 mg/l. 

 

Stanovení mezí pro přímé řízení aeračního systému 

 Z průběhu koncentrací jednotlivých forem dusíku při nadbytku i nedostatku kyslíku v 

systému (obr. 22) je možné navrhnout limitní koncentrace N-NH4
+ a NO3

- při kterých je 

možné snížit množství kyslíku dodávaného do AN nebo naopak, kdy je nutné zvýšit 

provzdušňování AN zapnutím dalšího dmýchadla. 
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Obr. 22 Průběh koncentrací N-NH4
+ a NO3

- v AN – koridor 3 

 

 Statistické vyhodnocení naměřených hodnot při režimu provzdušňování a režimu 

míchání pro návrh limitních koncentrací amoniakálního dusíku a dusičnanů (tabulka 10). 

 

Tabulka 10. Statistické vyhodnocení naměřených dat 

 
NO3

- 

(mg/l) 

N-NH4
+ 

(mg/) 

   minimum      15,00 0,35 

   maximum 71,82 2,30 

   medián 46,36 0,86 

   směrodatná odchylka 15,58 0,43 

   dolní mez 30,58 0,78 

   horní mez 56,24 1,87 

 

 Pokud bychom předpokládali úplnou nitrifikaci, bylo by možné použít jako limitní 

hodnoty pro zvýšení popř. snížení aerace (zapnutí dalšího dmýchadla popř. jeho vypnutí)  

hodnotu absolutního minima a absolutního maxima koncentrací N-NH4
+ a NO3
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hodnotu minima navýšit a hodnotu maxima snížit. Pro určení těchto mezí byly použity 

směrodatné odchylky a jako střední hodnota mediány.  

 

Obr. 23 Dolní a horní mez pro N-NH4
+ - AN (koridor 3)  

 

Obr. 24 Dolní a horní mez pro NO3
- - AN (koridor 3) 
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 Pomocí statistického výpočtu byly stanoveny horní a dolní meze koncentrací 

amoniakálního dusíku a dusičnanů pro přímé regulování množství dodávaného vzduchu do 

aktivační nádrže – koridor 3, tzn. kdy je nutno zapnout další dmýchadlo nebo je možné jej 

vypnout (tabulka 11).  

 

Tabulka 11. Limity pro regulaci aerace AN – koridor 3 

 
NO3

- - sonda NITRATAX 

(mg/l) 

N-NH4
+ - sonda ISEmax 

(mg/l) 

limit pro snížení aerace  nad 56,2 pod 0,78 

limit pro zvýšení aerace  pod 30,6 nad 1,87 

 

 Tyto navržené hodnoty lze nastavit jako meze do řídícího systému, který bude 

automaticky řídit vypínání a zapínání dmýchadel dle průběhu koncentrací forem dusíku 

v aktivační nádrži (koridor 3) v závislosti na aktuálním zatížení a klimatických 

podmínkách. 
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Závěr 
 

V roce 2012 byla na ÚČOV Ostrava provedena rekonstrukce aktivační nádrže, při 

níž byl vyměněn starý aerační systém za nový a byly instalovány míchadla do posledního 

bazénu nitrifikace v koridoru 3. Díky této dílčí rekonstrukci je možné regulovat množství 

kyslíku v AN a tak nastavit oxické nebo anoxické podmínky podle potřeb systému. 

Řídící systém založený na přímém měření koncentrací N-NH4
+ a NO3

- v aktivační 

nádrži on-line sondami vychází z předpokladu, že zastoupené množství jednotlivých forem 

dusíku jsou vhodným měřítkem biologických dějů, které probíhají v AN při biologickém 

čištění odpadních vod. Zavedením vhodného řídícího systému lze nejen optimálně řídit 

proces nitrifikace a denitrifikace, ale také při optimální dávce vzduchu je možno navodit 

simultánní denitrifikaci.  

V praktické části diplomové práce je ověřena správnost a přesnost měření on-line 

sond, které jsou nainstalovány v aktivační nádrži pro měření koncentrace amoniakálního 

dusíku a dusičnanů, porovnáním výsledků stanovených analytickou metodou pomocí 

kapalinové chromatografie iontů. Statistickým vyhodnocením naměřených a stanovených 

výsledků bylo ověřeno, že obě sondy (ISEmax i NITRATAX) jsou dostatečně přesné pro 

měření amoniakálního dusíku a dusičnanů v aktivační nádrži. Dále je popsán průběh 

jednotlivých forem dusíku při různých podmínkách aerace aktivační nádrže. Na základě 

naměřených hodnot koncentrací amoniakálního dusíku a dusičnanů v režimu 

provzdušňování (přebytek kyslíku) a v režimu míchání (nedostatek kyslíku) byly navrženy 

limitní hodnoty pro přímé regulování aerace aktivační nádrže. Snížit množství dodávaného 

kyslíku lze v případě, kdy koncentrace NO3
- překročí hodnotu 56,2 mg/l nebo koncentrace 

N-NH4
+ klesne pod hodnotu 0,78 mg/l. Naopak zvýšit množství kyslíku je potřeba, pokud 

koncentrace NO3
- klesne pod 30,6 mg/l nebo koncentrace N-NH4

+ překročí hodnotu 1,87 

mg/l. 

V roce 2013 je na ÚČOV Ostrava naplánována rekonstrukce dalšího koridoru 

aktivace. Aby bylo možné posoudit účinnost zavedení tohoto řídícího systému aerace, je 

třeba po dokončení celkové rekonstrukce všech koridorů aktivace dlouhodobě sledovat 

parametry dusíkových forem na odtoku AN a na odtoku ÚČOV při různých klimatických 

podmínkách a popř. upravit meze pro optimální řízení systému. Až poté bude možno 
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vyhodnotit i případné snížení nákladů na elektrickou energii, která je potřebná pro 

provzdušňování AN. 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout optimální řízení množství dodávaného 

vzduchu do aktivační nádrže v závislosti na koncentraci amoniakálního a dusičnanového 

dusíku. Po ověření vhodnosti on-line sond pro přímé měření koncentrací N-NH4
+ a NO3

- 

v aktivační nádrži (koridor 3), byly navrženy limitní meze koncentrací amoniakálního 

dusíku a dusičnanů potřebné pro nastavení systému k automatickému řízení množství 

dodávaného vzduchu do aktivační nádrže podle potřeb provozu ÚČOV. Tímto byly 

splněny stanovené cíle diplomové práce. 
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Přílohy: 
Příloha 1. Režim provzdušňování AN - koridor 3 (naměřená data 26.3.2013) 

 

26.3.2013 NO3
- N-NH4

+ O2  26.3.2013 NO3
- N-NH4

+ O2 

mg/l mg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l 

0:05 57,31 1,12 0,53  3:05 61,64 0,58 0,92 

0:10 57,44 1,13 0,53  3:10 57,37 0,57 0,80 

0:15 57,38 1,13 0,57  3:15 57,33 0,56 0,88 

0:20 56,40 1,11 0,51  3:20 57,99 0,56 1,01 

0:25 56,46 1,08 0,45  3:25 58,41 0,55 1,15 

0:30 57,77 1,05 0,40  3:30 60,57 0,55 0,96 

0:35 57,85 1,06 0,42  3:35 60,20 0,54 0,98 

0:40 58,39 1,07 0,44  3:40 58,02 0,53 1,02 

0:45 58,40 1,08 0,46  3:45 58,01 0,52 1,23 

0:50 56,41 1,08 0,50  3:50 53,74 0,52 1,45 

0:55 56,28 1,08 0,54  3:55 54,03 0,52 1,46 

1:00 55,90 1,08 0,54  4:00 55,88 0,52 1,60 

1:05 55,65 1,07 0,60  4:05 55,69 0,52 1,59 

1:10 54,91 1,06 0,53  4:10 54,86 0,52 1,32 

1:15 54,90 1,05 0,53  4:15 54,86 0,52 1,09 

1:20 57,71 1,04 0,55  4:20 53,42 0,52 1,06 

1:25 57,50 1,03 0,57  4:25 53,61 0,52 0,97 

1:30 56,76 1,02 0,59  4:30 54,93 0,52 1,01 

1:35 56,30 1,01 0,60  4:35 55,06 0,52 1,07 

1:40 54,49 0,99 0,61  4:40 55,56 0,51 1,13 

1:45 54,47 0,98 0,62  4:45 55,59 0,51 1,12 

1:50 57,01 0,93 0,63  4:50 52,90 0,51 0,97 

1:55 57,41 0,88 0,63  4:55 53,23 0,52 0,87 

2:00 58,93 0,86 0,64  5:00 55,33 0,52 0,83 

2:05 58,90 0,83 0,59  5:05 54,83 0,52 0,73 

2:10 58,88 0,79 0,45  5:10 52,83 0,53 0,56 

2:15 58,86 0,78 0,42  5:15 52,81 0,53 0,49 

2:20 58,55 0,77 0,47  5:20 52,21 0,52 0,52 

2:25 58,68 0,75 0,64  5:25 52,18 0,51 0,57 

2:30 59,37 0,73 0,74  5:30 52,23 0,49 0,63 

2:35 59,27 0,70 0,83  5:35 51,86 0,49 0,73 

2:40 56,94 0,68 0,82  5:40 48,88 0,50 0,84 

2:45 56,94 0,65 0,80  5:45 48,86 0,50 0,86 

2:50 58,07 0,63 0,92  5:50 53,78 0,50 0,88 

2:55 58,75 0,61 0,98  5:55 53,70 0,50 0,73 

3:00 61,73 0,59 0,98  6:00 52,88 0,50 0,66 
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26.3.2013 
NO3

- N-NH4
+ O2  

26.3.2013 
NO3

- N-NH4
+ O2 

mg/l mg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l 

6:05 52,00 0,50 0,69  9:15 45,47 0,46 1,98 

6:10 48,43 0,51 0,74  9:20 47,42 0,48 1,89 

6:15 48,42 0,51 0,69  9:25 47,23 0,49 1,70 

6:20 52,20 0,50 0,61  9:30 46,59 0,50 1,67 

6:25 51,95 0,50 0,65  9:35 47,12 0,49 1,57 

6:30 49,61 0,49 0,71  9:40 49,32 0,49 1,37 

6:35 49,66 0,49 0,77  9:45 49,37 0,48 1,33 

6:40 50,53 0,49 0,86  9:50 48,85 0,49 1,17 

6:45 50,49 0,48 0,83  9:55 48,73 0,49 1,11 

6:50 47,34 0,48 0,94  10:00 48,25 0,50 0,92 

6:55 47,49 0,48 1,06  10:05 48,35 0,51 0,81 

7:00 47,89 0,48 1,19  10:10 49,23 0,52 0,67 

7:05 47,99 0,48 1,22  10:15 49,27 0,53 0,71 

7:10 49,58 0,48 1,19  10:20 51,95 0,53 0,61 

7:15 49,61 0,47 1,27  10:25 51,86 0,52 0,61 

7:20 48,70 0,47 1,58  10:30 51,52 0,51 0,61 

7:25 48,82 0,47 1,57  10:35 51,59 0,52 0,75 

7:30 49,15 0,47 1,69  10:40 52,27 0,52 0,80 

7:35 49,11 0,47 1,69  10:45 52,27 0,52 0,82 

7:40 48,33 0,47 1,86  10:50 47,69 0,53 0,76 

7:45 48,36 0,47 2,03  10:55 48,30 0,54 0,64 

7:50 46,30 0,47 2,19  11:00 51,21 0,55 0,65 

7:55 46,36 0,47 2,01  11:05 51,81 0,57 0,74 

8:00 46,44 0,47 1,82  11:10 54,89 0,60 0,71 

8:05 46,59 0,47 2,17  11:15 54,88 0,62 0,68 

8:10 47,08 0,46 2,16  11:20 55,36 0,63 0,57 

8:15 47,15 0,46 2,18  11:25 55,22 0,65 0,61 

8:20 47,34 0,46 2,47  11:30 54,50 0,67 0,66 

8:25 47,24 0,46 2,60  11:35 54,16 0,67 0,66 

8:30 46,39 0,46 2,69  11:40 52,80 0,67 0,64 

8:35 46,53 0,47 2,84  11:45 52,81 0,67 0,62 

8:40 48,46 0,47 2,85  11:50 56,25 0,67 0,70 

8:45 48,50 0,48 2,72  11:55 56,03 0,66 0,62 

8:50 43,06 0,47 2,56  12:00 54,91 0,66 0,63 

8:55 43,77 0,47 2,40  12:05 55,55 0,68 0,71 

9:00 48,94 0,47 2,42  12:10 59,07 0,69 0,64 

9:05 48,17 0,47 2,06  12:15 59,06 0,70 0,65 

9:10 45,44 0,47 2,06  12:20 59,50 0,71 0,66 
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26.3.2013 
NO3

- N-NH4
+ O2  

26.3.2013 
NO3

- N-NH4
+ O2 

mg/l mg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l 

12:25 59,38 0,72 0,66  15:35 68,09 1,14 0,85 

12:30 58,74 0,72 0,66  15:40 71,81 1,13 0,89 

12:35 58,95 0,73 0,61  15:45 71,82 1,13 0,88 

12:40 60,02 0,74 0,59  15:50 67,07 1,12 0,90 

12:45 60,03 0,75 0,63  15:55 67,70 1,12 0,92 

12:50 59,39 0,78 0,58  16:00 70,84 1,12 0,95 

12:55 59,24 0,81 0,48  16:05 70,67 1,10 0,92 

13:00 58,32 0,84 0,50  16:10 67,22 1,09 0,88 

13:05 58,38 0,85 0,50  16:15 67,19 1,07 0,89 

13:10 58,42 0,86 0,49  16:20 66,73 1,06 0,91 

13:15 58,42 0,86 0,48  16:25 66,78 1,05 0,93 

13:20 65,16 0,94 0,48  16:30 67,21 1,04 0,95 

13:25 64,32 0,96 0,47  16:35 66,95 1,04 0,80 

13:30 59,59 0,97 0,46  16:40 64,75 1,04 0,77 

13:35 58,66 0,99 0,39  16:45 64,74 1,04 0,78 

13:40 56,48 1,01 0,41  16:50 64,84 1,03 0,82 

13:45 56,49 1,03 0,44  16:55 65,46 1,03 0,85 

13:50 63,01 1,09 0,49  17:00 69,50 1,03 0,85 

13:55 62,63 1,12 0,57  17:05 69,43 1,02 0,92 

14:00 59,35 1,13 0,67  17:10 69,40 1,02 0,88 

14:05 60,14 1,14 0,62  17:15 69,41 1,01 0,83 

14:10 63,43 1,16 0,63  17:20 65,59 1,00 0,76 

14:15 63,45 1,18 0,61  17:25 65,67 0,99 0,79 

14:20 60,97 1,19 0,60  17:30 65,84 0,98 0,84 

14:25 61,79 1,20 0,59  17:35 65,73 0,97 0,91 

14:30 65,56 1,20 0,57  17:40 65,57 0,96 0,91 

14:35 65,31 1,21 0,67  17:45 65,56 0,94 0,87 

14:40 63,20 1,21 0,71  17:50 64,16 0,94 0,85 

14:45 63,21 1,21 0,75  17:55 64,54 0,93 0,84 

14:50 64,61 1,21 0,72  18:00 66,70 0,92 0,83 

14:55 64,41 1,20 0,68  18:05 66,88 0,93 0,90 

15:00 63,86 1,19 0,70  18:10 68,45 0,94 0,95 

15:05 64,47 1,19 0,81  18:15 68,47 0,96 0,99 

15:10 66,95 1,18 0,87  18:20 64,76 0,94 0,96 

15:15 66,99 1,18 0,93  18:25 64,90 0,92 0,92 

15:20 67,06 1,17 0,90  18:30 65,74 0,89 0,91 

15:25 67,14 1,15 0,85  18:35 65,29 0,88 0,87 

15:30 67,48 1,14 0,83  18:40 62,49 0,87 0,83 
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26.3.2013 
NO3

- N-NH4
+ O2  

26.3.2013 
NO3

- N-NH4
+ O2 

mg/l mg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l 

18:45 62,47 0,87 0,92  21:55 62,23 0,80 0,73 

18:50 64,77 0,85 1,06  22:00 62,25 0,79 0,76 

18:55 64,83 0,83 1,00  22:05 62,18 0,79 0,82 

19:00 66,37 0,81 0,92  22:10 60,46 0,79 0,74 

19:05 66,12 0,81 0,85  22:15 60,50 0,79 0,72 

19:10 63,67 0,81 0,81  22:20 62,23 0,80 0,71 

19:15 63,68 0,82 0,80  22:25 62,31 0,81 0,70 

19:20 66,73 0,83 0,71  22:30 64,60 0,82 0,69 

19:25 66,55 0,84 0,72  22:35 63,81 0,82 0,68 

19:30 64,05 0,85 0,73  22:40 61,01 0,81 0,66 

19:35 64,50 0,86 0,66  22:45 61,02 0,81 0,65 

19:40 65,49 0,85 0,71  22:50 60,94 0,81 0,63 

19:45 65,52 0,85 0,71  22:55 61,21 0,81 0,62 

19:50 60,42 0,86 0,68  23:00 62,48 0,81 0,61 

19:55 61,10 0,87 0,66  23:05 62,39 0,82 0,66 

20:00 63,84 0,88 0,64  23:10 62,25 0,84 0,61 

20:05 63,64 0,87 0,74  23:15 62,26 0,86 0,61 

20:10 62,80 0,87 0,75  23:20 62,63 0,86 0,59 

20:15 62,80 0,87 0,77  23:25 63,06 0,86 0,57 

20:20 60,93 0,86 0,73  23:30 66,47 0,86 0,56 

20:25 61,42 0,85 0,68  23:35 65,11 0,86 0,56 

20:30 65,06 0,84 0,67  23:40 60,67 0,86 0,56 

20:35 64,97 0,84 0,73  23:45 60,65 0,86 0,57 

20:40 56,55 0,85 0,68  23:50 60,36 0,86 0,59 

20:45 56,55 0,85 0,72  23:55 60,48 0,86 0,61 

20:50 63,28 0,85 0,70      

20:55 63,22 0,86 0,72      

21:00 63,15 0,86 0,70  Min. 43,06 0,46 0,39 

21:05 62,78 0,85 0,70  Max. 71,82 1,21 2,85 

21:10 60,86 0,85 0,69  Medián 58,74 0,81 0,74 

21:15 60,88 0,85 0,69      

21:20 59,81 0,83 0,71      

21:25 60,41 0,82 0,74      

21:30 62,74 0,81 0,76      

21:35 62,85 0,81 0,74      

21:40 63,12 0,81 0,74      

21:45 63,11 0,81 0,71      

21:50 62,28 0,81 0,76      
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Příloha 2. Režim míchání AN - koridor 3 (naměřená data 6.4.2013) 

 

6.4.2013 NO3
- N-NH4

+ O2  6.4.2013 NO3
- N-NH4

+ O2 

mg/l mg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l 

0:05 48,35 0,74 0,07  3:05 32,55 1,03 0 

0:10 48,18 0,78 0,01  3:10 32,28 1,03 0 

0:15 47,32 0,82 0  3:15 30,38 1,04 0 

0:20 46,81 0,86 0  3:20 30,46 1,03 0 

0:25 44,08 0,90 0  3:25 30,99 1,03 0 

0:30 44,04 0,96 0  3:30 30,99 1,03 0 

0:35 39,48 0,99 0  3:35 30,10 1,02 0 

0:40 39,47 1,02 0  3:40 29,89 1,02 0 

0:45 40,68 1,05 0  3:45 28,55 1,01 0 

0:50 40,02 1,07 0  3:50 28,33 1,00 0 

0:55 36,26 1,08 0  3:55 27,32 1,00 0 

1:00 36,25 1,09 0  4:00 27,30 0,99 0 

1:05 37,15 1,11 0  4:05 27,60 0,98 0 

1:10 36,92 1,13 0  4:10 27,67 0,96 0 

1:15 36,30 1,15 0  4:15 28,10 0,95 0 

1:20 35,96 1,16 0  4:20 28,15 0,94 0 

1:25 34,82 1,17 0  4:25 28,20 0,94 0 

1:30 34,81 1,18 0  4:30 28,23 0,93 0 

1:35 34,65 1,19 0  4:35 23,14 0,93 0 

1:40 34,47 1,19 0  4:40 23,76 0,93 0 

1:45 33,61 1,20 0  4:45 27,58 0,93 0 

1:50 33,65 1,19 0  4:50 27,49 0,92 0 

1:55 33,93 1,19 0  4:55 26,68 0,91 0 

2:00 33,97 1,18 0  5:00 26,64 0,90 0 

2:05 32,19 1,18 0  5:05 27,03 0,89 0 

2:10 32,40 1,16 0  5:10 27,11 0,88 0 

2:15 33,86 1,15 0  5:15 27,28 0,87 0 

2:20 33,50 1,14 0  5:20 27,35 0,87 0 

2:25 31,65 1,14 0  5:25 27,50 0,87 0 

2:30 31,61 1,13 0  5:30 27,50 0,87 0 

2:35 31,22 1,11 0  5:35 26,00 0,85 0 

2:40 31,62 1,10 0  5:40 25,90 0,84 0 

2:45 35,95 1,08 0  5:45 24,55 0,82 0 

2:50 35,24 1,06 0  5:50 24,98 0,82 0 

2:55 31,91 1,04 0  5:55 25,97 0,81 0 

3:00 31,91 1,03 0  6:00 26,02 0,81 0 
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6.4.2013 NO3
- N-NH4

+ O2  6.4.2013 NO3
- N-NH4

+ O2 

mg/l mg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l 

6:05 26,19 0,80 0  9:15 31,19 0,40 0 

6:10 26,24 0,80 0  9:20 31,27 0,40 0 

6:15 26,28 0,79 0  9:25 31,32 0,40 0 

6:20 26,48 0,78 0  9:30 31,36 0,40 0 

6:25 28,03 0,76 0  9:35 33,01 0,39 0 

6:30 28,04 0,75 0  9:40 32,90 0,39 0 

6:35 27,57 0,74 0  9:45 32,57 0,38 0 

6:40 27,50 0,73 0  9:50 32,50 0,38 0 

6:45 27,19 0,72 0  9:55 31,28 0,37 0 

6:50 27,69 0,71 0  10:00 31,28 0,37 0 

6:55 31,06 0,70 0  10:05 31,47 0,37 0 

7:00 31,07 0,68 0  10:10 31,65 0,36 0 

7:05 27,16 0,67 0  10:15 32,77 0,36 0 

7:10 27,24 0,66 0  10:20 32,70 0,36 0 

7:15 28,99 0,65 0  10:25 32,53 0,36 0 

7:20 28,93 0,64 0  10:30 32,53 0,36 0 

7:25 25,02 0,63 0  10:35 31,75 0,36 0 

7:30 25,02 0,62 0  10:40 31,89 0,36 0 

7:35 29,22 0,60 0  10:45 32,55 0,36 0 

7:40 29,08 0,59 0  10:50 32,47 0,36 0 

7:45 25,62 0,57 0  10:55 32,30 0,35 0 

7:50 26,47 0,56 0  11:00 32,29 0,35 0 

7:55 30,65 0,55 0  11:05 32,72 0,35 0 

8:00 30,66 0,53 0  11:10 32,59 0,35 0 

8:05 28,72 0,52 0  11:15 31,87 0,35 0 

8:10 28,92 0,51 0  11:20 31,85 0,35 0 

8:15 31,14 0,50 0  11:25 31,85 0,35 0 

8:20 31,02 0,49 0  11:30 31,84 0,35 0 

8:25 29,33 0,47 0  11:35 33,38 0,35 0 

8:30 29,31 0,46 0  11:40 33,33 0,35 0 

8:35 27,60 0,45 0  11:45 33,31 0,35 0 

8:40 27,72 0,45 0  11:50 33,38 0,35 0 

8:45 30,99 0,44 0  11:55 33,74 0,35 0 

8:50 30,49 0,43 0  12:00 33,75 0,35 0 

8:55 29,17 0,43 0  12:05 34,32 0,36 0 

9:00 29,17 0,43 0  12:10 34,17 0,36 0 

9:05 32,13 0,41 0  12:15 33,02 0,36 0 

9:10 32,07 0,40 0  12:20 33,30 0,36 0 
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6.4.2013 NO3
- N-NH4

+ O2  6.4.2013 NO3
- N-NH4

+ O2 

mg/l mg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l 

12:25 35,22 0,36 0  15:35 37,04 1,73 0 

12:30 35,21 0,36 0  15:40 36,98 1,79 0 

12:35 35,37 0,37 0  15:45 34,22 1,85 0 

12:40 35,30 0,37 0  15:50 33,99 1,91 0 

12:45 33,31 0,38 0  15:55 33,36 1,96 0 

12:50 33,91 0,39 0  16:00 33,35 2,02 0 

12:55 37,01 0,39 0  16:05 33,86 2,06 0 

13:00 37,01 0,40 0  16:10 33,63 2,10 0 

13:05 37,06 0,42 0  16:15 31,94 2,15 0 

13:10 36,89 0,44 0  16:20 31,94 2,18 0 

13:15 35,73 0,46 0  16:25 31,94 2,21 0 

13:20 35,54 0,48 0  16:30 31,94 2,24 0 

13:25 34,90 0,50 0  16:35 30,15 2,26 0 

13:30 34,90 0,52 0  16:40 30,01 2,28 0 

13:35 36,06 0,55 0  16:45 29,65 2,30 0 

13:40 35,98 0,57 0  16:50 30,09 2,30 0 

13:45 35,82 0,60 0  16:55 31,63 2,30 0 

13:50 35,91 0,65 0  17:00 31,63 2,30 0 

13:55 36,21 0,70 0  17:05 31,63 2,30 0 

14:00 36,2é 0,74 0  17:10 30,07 2,28 0 

14:05 35,78 0,78 0  17:15 28,78 2,27 0 

14:10 35,85 0,82 0  17:20 28,84 2,30 0 

14:15 38,00 0,86 0  17:25 29,32 2,23 0 

14:20 37,69 0,91 0  17:30 29,34 2,22 0 

14:25 36,57 0,94 0  17:35 29,46 2,19 0 

14:30 36,58 0,99 0  17:40 29,28 2,17 0 

14:35 36,78 1,04 0  17:45 28,30 2,15 0 

14:40 36,63 1,10 0  17:50 28,06 2,13 0 

14:45 36,10 1,15 0  17:55 27,11 2,10 0 

14:50 35,95 1,20 0  18:00 27,12 2,08 0 

14:55 35,30 1,27 0  18:05 27,92 2,05 0 

15:00 35,32 1,32 0  18:10 27,86 2,02 0 

15:05 37,27 1,37 0  18:15 27,54 1,99 0 

15:10 37,18 1,42 0  18:20 27,37 1,95 0 

15:15 36,64 1,46 0  18:25 26,60 1,92 0 

15:20 36,57 1,50 0  18:30 26,57 1,89 0 

15:25 35,18 1,55 0  18:35 26,20 1,86 0 

15:30 35,16 1,64 0  18:40 25,86 1,82 0 
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6.4.2013 NO3
- N-NH4

+ O2  6.4.2013 NO3
- N-NH4

+ O2 

mg/l mg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l 

18:45 24,09 1,78 0  21:55 15,02 1,08 0 

18:50 24,31 1,75 0  22:00 15,00 1,08 0 

18:55 25,65 1,71 0  22:05 19,93 1,07 0 

19:00 25,66 1,67 0  22:10 19,84 1,06 0 

19:05 25,51 1,63 0  22:15 19,29 1,06 0 

19:10 25,30 1,60 0  22:20 19,08 1,04 0 

19:15 24,47 1,57 0  22:25 17,24 1,02 0 

19:20 24,81 1,54 0  22:30 17,24 1,00 0 

19:25 25,95 1,52 0  22:35 21,66 1,00 0 

19:30 25,95 1,51 0  22:40 21,51 0,99 0 

19:35 23,67 1,49 0  22:45 19,82 0,99 0 

19:40 23,53 1,47 0  22:50 20,01 0,98 0 

19:45 22,59 1,45 0  22:55 20,21 0,96 0 

19:50 22,45 1,43 0  23:00 20,25 0,95 0 

19:55 22,26 1,41 0  23:05 21,83 0,94 0 

20:00 22,23 1,39 0  23:10 21,78 0,93 0 

20:05 22,42 1,37 0  23:15 18,83 0,93 0 

20:10 22,58 1,35 0  23:20 19,07 0,92 0 

20:15 22,58 1,35 0  23:25 19,97 0,92 0 

20:20 23,05 1,30 0  23:30 20,11 0,91 0 

20:25 21,55 1,27 0  23:35 20,47 0,90 0 

20:30 21,56 1,24 0  23:40 20,33 0,90 0 

20:35 21,71 1,22 0  23:45 19,36 0,89 0 

20:40 21,78 1,20 0  23:50 19,49 0,88 0 

20:45 21,86 1,18 0  23:55 19,70 0,88 0 

20:50 21,73 1,17 0      

20:55 21,19 1,16 0      

21:00 21,18 1,15 0  Min. 15,00 0,35 0,00 
21:05 20,82 1,14 0  Max. 48,35 2,30 0,07 
21:10 20,87 1,12 0  Medián 30,10 0,97 0,00 
21:15 21,08 1,11 0      

21:20 21,24 1,10 0      

21:25 21,94 1,10 0      

21:30 21,97 1,10 0      

21:35 21,19 1,09 0      

21:40 21,19 1,09 0      

21:45 21,18 1,08 0      

21:50 19,63 1,08 0      
 
 


