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1. Úvod 

Vodárenská zařízení slouží k úpravě a dopravě vody, jejímu jímání, odběru, akumulaci 

a distribuci pro potřeby obyvatelstva a průmyslových závodů. Jedním z médií, které se 

používají pro úpravu vody, je také vzduch. Nachází využití při odradonování, odkyselení, 

odželezování a odmanganování, i při dalších procesech. Při těchto procesech se využívá 

provzdušňovacích zařízení s mohutným vháněním vzduchu proti padajícímu proudu 

upravované vody. [22] Pokud vzduch není upraven a není zabráněno vstupu nesených 

kontaminujících částic, dojde k jejich zanesení až do akumulačních nádrží a rozvodného 

systému pitné vody. Jev, při kterém dochází k takovému přestupu nečistot z plynné 

do kapalné fáze, je označen jako sekundární kontaminace pitné vody. Oproti tomu primární 

kontaminace pitné vody je způsobena látkami již obsaženými ve vodě, případně změnou 

vlastností vody.  

K sekundární kontaminaci vody dochází také prostřednictvím ventilačního systému, pokud 

není vzduchotechnické zařízení osazeno vhodným filtrem. Vzduchem unášené rostlinné 

a živočišné zbytky přitom nemusí být zdraví škodlivé, ale mohou sloužit jako transportní 

podklad pro výtrusy, spory, mikroorganismy, mnohdy i jako substrát pro jejich množení. 

Mikrobiologické oživení pitné vody se projeví i nárůstem biofilmu na stěnách 

akumulačních nádrží a dopravního potrubí, což vyžaduje vyšší četnost čištění a odkalování 

nádrží. Na sekundární kontaminaci vodárenských zařízení má velký vliv okolní prostředí, 

ve kterém se zařízení nachází. Bylo zjištěno, že např. blízkost frekventovaných silnic, 

zemědělských objektů má zásadní vliv na zvýšený počet vzdušných kontaminantů. [29] 

 

2. Filtrace vzduchu 

Vzduchový filtr slouží k separaci pevných částic z proudu protékajícího vzduchu, které 

jsou zadržovány na povrchu filtru nebo mezi filtračními vlákny prostřednictvím 

mechanismů filtrace. Filtry atmosférického vzduchu jsou nedílnou součástí odsávacích 

a odlučovacích systémů. Jejich použití pro vnitřní prostředí je vymezeno hygienickými 

požadavky danými Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. 

Zatřídění filtrů se řídí dle norem ČSN EN 779 „Filtry atmosférického vzduchu 

pro odlučování částic u běžného větrání“ a ČSN EN 1822 „Vysoce účinné filtry vzduchu“. 

Tím je také dáno základní rozdělení na filtry běžné (někdy také nazývané filtry prachové) 

a vysoce účinné filtry (neboli filtry aerosolové). Zatřídění filtrů slouží především  
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pro vzájemné porovnání filtračních materiálů. Při volbě filtrů se vychází jak z praktických 

zkušenost, tak tabulkových a grafických hodnot. Filtry G1-G5 by se měly využívat hlavně 

pro vláknitý prach, při vysokých koncentracích prachu, případně u zařízení, která mají 

malé tlakové rezervy. Pokud je potřeba zajistit, aby se mikroorganismy nedostávaly 

do chráněného prostoru, je nutné použít filtr minimální třídy F7. Pro náročnější aplikace je 

vhodné zvolit vysoce účinné filtry třídy H, pro čisté prostory případně U. [12] 

 

3. Charakteristika a vlastnosti nanotextilií 

Textilie sestávají z vláken, podélných útvarů, které jsou charakteristické ohebností, 

jemností, s vysokým poměrem délky k průřezu. Jako nanovlákna se označují takové 

útvary, jejichž jeden rozměr (průměr) je menší než 0,1 mikrometru (odpovídá 100 

nanometrů). Standardně se průměry nanovláken pohybují v rozmezí 1 – 100 nanometrů, 

tedy 10-7 - 10-9 metru. [42] Pro ilustraci, rozměry jednotlivých atomů jsou řádově 10-10 m. 

Nanočástice mohou mimo nanovláken různým prostorovým uspořádáním vytvářet 

nanodrátky, nanotrubice, nanokompozity, keramické nebo jiné tenké vrstvy a filmy. Jejich 

základní vlastností je vysoký poměr plochy povrchu k objemu částic, kdy poměr atomů 

vytvářejících povrch nanočástic je mnohonásobně vyšší než počet atomů uvnitř částice, což 

ovlivňuje chemické a fyzikální vazby na hranicích částic. Chování nanočástic se tak 

vzhledem k minimálním rozměrům neřídí zákonitostmi běžné fyziky, ale zásadami fyziky 

kvantové s novými možnostmi chování látek. [36] 

Jako surovina pro výrobu nanovláken je v současnosti využíváno přibližně 100 druhů 

syntetických a přírodních polymerů. Pro přípravu nanovláken se využívá vysokého napětí 

k vytvoření elektricky nabitého proudu polymeru. Zdroj napětí je spojen přímo 

s polymerem a protielektroda, nazývaná „kolektor“, je uzemněna. Zdroj vysokého napětí 

vytváří elektrostatické pole, které formuje elektricky nabitý proud polymerního roztoku 

či taveniny, který je vypuzen z kapiláry. S rostoucí intenzitou elektrického pole, se 

kulovitý tvar kapaliny na hrotu kapiláry prodlouží a vzniká kónický tvar známý jako 

Taylorův kužel, který se vytváří následkem relaxace indukovaného náboje na volném 

povrchu kapaliny na výstupu ze zvlákňovací trysky. Během fáze letu polymeru, která je 

označována jako „bičovací“, se polymerní proud postupně enormně napíná a dochází k 

vytvoření velice jemných vláken (nanovláken).  
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4. Vzdušná kontaminace vodárenských zařízení 

Kontaminaci pitné vody prostřednictvím vzduchu ve vodárenských objektech je možné 

pozorovat jak přímo ve vodě, tak i na sedimentech, které ulpívají na površích vodních 

nádrží. Tyto procesy jsou označovány jako sekundární kontaminace, kdy dochází 

k znečištění pitné vody, která se dostává do kontaktu s polutanty přenášenými vzduchem 

do prostoru vodárenských zařízení. [26] 

Přesný stav aktuálně používaných filtrů ve vodárenství není podrobně analyzován. 

Dle  podkladů, rešerše odborné literatury a odpovědí provozovatelů vodovodních sítí je 

možné sumarizovat následující aplikace prvků ochrany před sekundární kontaminací: 

• Skupina A: Chybí jakákoli ochrana před sekundární kontaminací pitné vody. 

• Skupina B: Využití jednovrstvých hrubých filtrů, filtrační třída G 

• Skupina C: Využití jednovrstvých jemných filtrů, filtrační třída F 

• Skupina D: Využití vícevrstvých jemných filtrů filtrační třída F nebo H [27] 

Negativní dopad sekundární kontaminace byl podrobněji sledován při mnoha hloubkových 

biologických auditech vodárenských soustav. Audity byly zaměřeny převážně 

na vodojemy, u kterých se za provozu přímo z nádrží odebíraly vzorky vody z příhladinové 

vrstvy a vzorky stěru ze stěn pomocí molitanu. Soustavným biologickým sledováním byl 

podložen předpoklad negativního působení vzdušné kontaminace v prostorách 

akumulačních nádrži, které jsou často nezajištěné před vletem hmyzu či spadem prachu 

a dalšího partikulovatelného materiálu. Mikrobiologické rozbory v takových případech 

potvrdily přítomnost indikátorů fekálního znečištění a sníženého stupně dezinfekce stěn, 

přítomnost indikátorů organického znečištění a dokonce i plísní. V odebraných vzorcích 

jsou nacházeny nejčastěji látky jako konidie (1-C) a hyfy mikromycet (1-A), škrob, pylová 

zrna (1-B), motýlí šupiny, ptačí peří, štětiny máloštětinatců, rostlinné a živočišné zbytky 

(1-D) a schránky. [28] Tyto mikroorganismy a částice se významně podílí na degradaci 

jakosti akumulované pitné vody tím, že jsou škodlivé, případně jsou substrátem pro další 

troficky závislé mikroorganismy. Cestou vzdušné kontaminace dochází k tvorbě biofilmů, 

které bývají často velmi podceňovaným zdrojem organického substrátu. Ideální podmínky 

pro záchyt mikromycet (plísní) a pro rozvoj jiných kontaminantů jsou v místech kulminace 

hladin na smáčených stěnách nádrží. Biologické ukazatele dále ovlivňují hygienickou 

nezávadnost dodávané pitné vody, její organoleptické vlastnosti a korozní agresivitu. [24] 
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Obrázek 1 - Nejčastější kontaminanty vodárenských zařízení [24] 

 

4.1 Požadavky na návrh filtrů a způsob odvětrání 

Požadavky na návrh filtrů jsou definovány normou ČSN 75 5355 Vodojemy. Aplikace 

filtr ů v těchto objektech je specifická vysokými požadavky na funkčnost a prodyšnost 

filtr ů. Vzhledem k proměnlivé výšce vodní hladiny je nutné zajistit jak odvětrávání 

objektů, tak jejich zavzdušňování. 

Vhodné filtrační zařízení se skládá ze šesti filtračních segmentů (bariér). Vnější část 

filtračního zařízení musí být osazena ochrannou mřížkou se síťkou, která zachycuje větší 

částice a hmyz a slouží jako hrubý předfiltr. Uprostřed by měla být umístěna vlastní 

filtrační vložka, skládající se ze čtyř filtračních vrstev. Tato filtrační vložka by měla být 

sestrojena tak, aby byla samostatně vyměnitelná.  

 

4.2 Vlastnosti nanomateriálů užívaných pro filtry vzduchu 

Nanovlákna jsou vhodná pro filtraci díky svým vlastnostem, kdy při malém průměru 

vláken se v tkanině nachází velké množství drobných pórů. [1] Jednotlivé póry tak mají 

sice malé rozměry, ale zároveň velký celkový objem. Dokáží tedy zachytit velké množství 

kontaminantů při nízkém ovlivnění průtoku vzduchu.  

Hlavními výhodami nanovláken pro filtraci vzduchu jsou vysoká efektivita filtrace, vysoký 

měrný povrch, vysoká propustnost, nízké provozní náklady, nízká hmotnost [14] 
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Pro aplikaci nanovlákenných vzdušných filtrů ve vodárenských zařízeních jsou použity 

nezávadné polymery, jejichž toxicita je nulová. Všechny nanovlákenné filtry zvolené 

pro zkoušení měly atest pro použití v prostředí s pitnou vodou. [31] 

 

5. Předmět a cíle dizertační práce 

Předmětem dizertační práce je prohloubení znalostí o sekundární kontaminaci vody 

prostřednictvím vzduchu a o aplikaci nanovlákenných filtrů na vzduchotechnická potrubí 

vodárenských zařízení.  

Zvolený předmět dizertační práce se dotýká odlišných vědních oborů, které se vzájemně 

prolínají. Není možné jej proto posuzovat individuálně pouze z hlediska vzduchotechniky, 

případně mikrobiologie, vodárenství nebo praktické aplikace nanovlákenných materiálů. Je 

nutné k tématu přistupovat komplexně s ohledem na specifika každého ze zmíněných 

odvětví. Je paradoxní, že ačkoliv z pohledu každého oboru se jedná o okrajovou záležitost, 

důsledky nevhodného přístupu k této problematice mohou mít zásadní vliv na ochranu 

zdraví obyvatel.  

Aktuálnost předmětu práce je podložena studiemi, které se zabývaly tímto tématem, a také 

zkušenostmi provozovatelů vodárenských zařízení. Navzdory tomu je množství informací 

k této problematice v současnosti velice omezené. 

 

Cílem dizertační práce je posoudit vhodnost aplikace nanovlákenného filtru 

na vzduchotechnickém potrubí vodárenských zařízení. Stanovená metodika zkoušení filtru 

a hypotézy definované v rámci teoretického výzkumu se ověří krátkodobým měřením 

na experimentálním zařízení. Vhodnost aplikace filtru bude ověřena dlouhodobým 

zkušebním provozem na vybraném vodárenském zařízení. 

Zvládnutí a objasnění zvolené problematiky předpokládá dosažení následujících dílčích 

cílů: 

• Analýza faktorů charakterizujících vlastnosti filtru, definování mechanických 

i mikrobiologických parametrů. 

• Vytvoření metodiky zkoušení filtrů, teoretický návrh postupu zkoušení, definování 

vymezujících podmínek pro zkoušení. 

• Návrh a realizace experimentálního zařízení na výzkum filtrů. 
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• Krátkodobý experiment, ověření metodiky zkoušení filtrů prostřednictvím 

experimentálního zařízení, ověření části hypotéz. 

• Analýza a vyhodnocení výsledků krátkodobého experimentu. 

• Dlouhodobý experiment, volba vhodného filtru pro zkoušení v prostředí reálného 

provozního zařízení, ověření části hypotéz. 

• Analýza a vyhodnocení výsledků dlouhodobého experimentu, praktické využití 

získaných poznatků. 

 

6. Hypotézy a metody řešení 

6.1 Hypotézy 

Hypotézy se zaměřují především na vhodnost použití zvoleného nanovlákenného filtru. 

Prostředkem pro ověření hypotéz bylo krátkodobé a dlouhodobé experimentální zkoušení. 

• Hypotéza 1: Nanovlákenný filtr bude mít díky své struktuře podobný nebo nižší 

odpor a diferenciální tlak než běžně používané filtry při obdobném průtoku 

vzduchu. 

• Hypotéza 2: Se vzrůstajícím průtokem vzduchu přes zkoušený filtr vzroste také 

počet zachycených mikroorganismů při měření spadů před filtrem.  

• Hypotéza 3: Míra mikrobiálního znečištění je výrazně ovlivněna okolním 

prostředím v místě zkoušení, ročním obdobím a počasím. 

• Hypotéza 4: Přechod mikrobiálního zatížení do povrchové vrstvy vodní masy je 

možné sledovat i s pomocí krátkodobého experimentálního zkoušení. 

• Hypotéza 5: Použití nanovlákenného filtru při jeho dlouhodobé aplikaci 

ve vodojemu zlepší ochranu zařízení před sekundární kontaminací. 

• Hypotéza 6: Při dlouhodobé aplikaci nanovlákenného filtru nedojde k velkému 

snížení propustnosti filtru anebo k narušení integrity filtru. 

 

6.2 Metody řešení 

Bylo použito teoretických, experimentálních krátkodobých i experimentálních 

dlouhodobých metod řešení. Vzhledem k nutnosti komplexního ověření vlastností 

nanovlákenných filtrů a jejich účinnosti, nebylo do metod řešení zahrnuto matematické 
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modelování. Tento proces byl nahrazen zařazením experimentálního ověření vlastností 

prostřednictvím experimentálního zařízení. Příčinou je charakter matematických modelů. 

Dostupné programy se zaměřují na sledování hmotnostních toků částic v prostoru, 

případně jiné fyzikální jevy, a opomíjejí specifika mikrobiálního růstu znečištění a jejich 

vyhodnocení, stejně jako sezónní vlivy, meteorologické jevy a charakter prostředí. 

Krátkodobá měření na experimentálním zařízení naopak všechny tyto jevy zahrnují 

a odráží ve výsledcích. 

V rámci teoretických metod byla provedena analýza řešené problematiky zaměřená 

na rešerši stávajícího výzkumu, sestavení metodiky zkoušení a definování vymezujících 

podmínek pro zkoušky. 

Krátkodobý experiment byl proveden prostřednictvím experimentálního zařízení. Jeho 

cílem bylo ověření vlastností nanovlákenných filtrů při porovnání s běžně používanými 

filtry. Toto zkoušení posloužilo rovněž k ověření části definovaných hypotéz. 

Experiment dlouhodobý byl reprezentován aplikací nanovlákenných filtrů ve vodárenském 

provozu, kdy byly ověřeny praktické metody řešení a zbylá část hypotéz. 

 

7. Krátkodobý experiment – příprava realizace 

Pro potřeby zkoušení byly identifikovány charakteristické parametry sloužící k popsání 

vlastností filtrů a okolního prostředí. U všech testů byla měřena teplota prostředí, změna 

tlaku před a za filtrem, rychlost proudění, spady ze vzduchu, výluh z filtračních materiálů, 

mikrobiologická analýza vody z ofukované vany. 

 

7.1 Metodika zkoušení 

Zkoušky jsou uskutečněny v prostředí s výskytem cílových kontaminantů. Vzduch je 

nasáván do experimentálního zařízení aktivně prostřednictvím ventilátorů. Jsou měřeny 

charakteristické veličiny proudění vzduchu. Otáčky motoru ventilátorů jsou regulovatelné. 

Zkoušení srovnávaných filtrů probíhá během jednoho dne. Předpokladem jsou srovnatelné 

vnější vlivy, v případě venkovního zkoušení stabilní počasí se stálou rychlostí větru. 

Zkoušení má simulovat průchod vzduchu měrným profilem, ve kterém je osazen zkoušený 

filtr. Na základě naměřených fyzikálních veličin je určena charakteristická rychlost 

vzduchu v měrném profilu a vypočítáno průtokové množství vzduchu. 
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7.2 Odběr a analýza vzorků 

7.2.1 Spad ze vzduchu 

Částice charakterizující úroveň spadu byly zachytávány na sterilních Petriho miskách 

s kultivačním médiem exponovaných v proudícím vzduchu po dobu 20 minut 

(resp. 30 minut). Misky byly umístěny vždy ve středu profilu, a to jak před filtrem, tak 

za filtrem. Misky s živným médiem byly vystaveny přímému proudu vzduchu, nebyly 

stíněny žádnou konstrukcí ani zařízením.  

Pro stanovení úrovně kontaminace ze spadu byli zvoleni následující ukazatelé:  

• Celkový počet mikroorganismů (CPM22) na kultivačním médiu při 22 °C za 72 h. 

• Počet plísní. [18] 

Metodika měření vychází z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se 

stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 

prostředí některých staveb [27] a z ČSN ISO 21527 kterou je definována metodika 

stanovení počtu kvasinek a plísní. [9]  

 

7.2.2 Mikrobiologická analýza výluhu z filtr ů 

Po ukončení filtrace vzduchu byl filtrační materiál uložen do sterilního obalu. Z filtru byly 

vystřihnuty 4 čtverce o ploše 25 cm2 (50 x 50 mm), které byly použity pro přípravu výluhu. 

Každý čtverec byl zvolen tak, aby obsáhl určitou charakteristickou část filtru. Vzorky filtrů 

byly spolu s 50 ml sterilního fyziologického roztoku zpracovávány po dobu 120 sekund 

na homogenizátoru typu STOMACHER.  Po zpracování byl do Petriho misek inokulován 

1 ml roztoku nebo jeho desetinné ředění. Inokulum bylo zalito sterilním živným médiem.  

Stanoveny byly tyto ukazatele:  

• Celkový počet mikroorganismů (CPM22) na kultivačním médiu při 22 °C za 72 h. 

• Počty mikromycet (plísní) na kultivačním médiu při 25 °C po dobu 120 h.  

 

7.2.3 Mikrobiologické analýzy vody z ofukované vany 

Vyčištěná ofukovaná vana se před zahájením testu naplní 5 litry běžné pitné vody. Tato 

voda je vystavena působení vzduchu procházejícího filtrem po dobu trvání tří cyklů 

měření, tedy po 3 x 20 minutách trvání testů. Vzorky jsou odebrány před zahájením 

expozice a po jejím ukončení. 
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Stanoveny jsou tyto ukazatele:  

• Celkový počet mikroorganismů (CPM22) na kultivačním médiu při 22 °C za 72 h. 

• Celkový počet mikroorganismů (CPM36) na kultivačním médiu při 36 °C za 48 h. 

Pro zpracování byl do Petriho misek inokulován 1 ml roztoku nebo jeho desetinné ředění. 

Inokulum bylo zalito sterilním živným médiem.  Po uplynutí doby inkubace jsou 

na miskách odečteny narostlé kolonie a výsledek byl vyjádřen v jednotkách KTJ/ml. 

 

7.3 Experimentální zařízení na výzkum filtrů 

Na základě definované metodiky zkoušení bylo navrženo experimentální zařízení 

pro výzkum filtrů sestávající z ventilátorové filtrační věže používané jak samostatně, tak 

v kombinaci s „ofukovanou vanou“ (viz Obrázek 2). Návrh zařízení byl konzultován 

se vzduchotechnickými odborníky i realizační firmou, zohledněny byly také specifické 

požadavky návrhu s ohledem na snadnou obsluhu a mobilitu zařízení. Filtry se vkládají 

do hlavní filtrační komory věže, ve které se upevní pomocí plastového rámečku. 

 

Obrázek 2 - Experimentální zařízení pro výzkum filtrů 
 

7.3.1 Ventilátorová filtra ční věž 

Zařízení bylo navrženo tak, aby bylo možné regulovat otáčky motoru ventilátorů a zároveň 

bylo umožněno kontinuální měření charakteristických veličin proudění vzduchu. Měřicí 
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přístroje zaznamenávají rychlost proudění vzduchu, teplotu prostředí a změnu tlaku před 

a za filtrem. Pro měření byly použity tyto přístroje: 

• Termický anemometr – měří rychlost proudění a teplotu prostředí dle zvoleného 

časového kroku, typu TA888. Rozsah měření rychlosti vzduchu: 0,0 až 10,0 m/s, 

přesnost +/- 5 %. Rozsah měření teploty: -10 až 50,0 °C, přesnost +/- 1 °C. 

• Diferenciální tlakoměr – měří rozdíl tlaku před a za filtrem. Pro měření byl použit 

přístroj firmy Endress-Hauser, typ Deltabar M PMD55. Materiál membrány: 

nerezová ocel AISI 316 L. Rozsah měření: 0,0 – 3000 Pa, přesnost +/- 0,15 %.  

Čidla měřících přístrojů jsou umístěna v hlavní filtrační komoře. Dva kusy ventilátorů jsou 

umístěny v dostatečné vzdálenosti od filtru tak, aby byla zajištěna homogenita vzdušného 

proudu a zároveň jeho dostatečný tah. V hlavní a vedlejší komoře (tedy před a za filtrem) 

jsou během zkoušení umístěny misky se vzorky. 

 

7.3.2 Ofukovaná vana 

Zařízení je jednoduché, v přední části je umístěn nápojný kus o DN 320, v zadní části 

dvířka na výfuk. Horní víko nádoby je otevíratelné, aby byl umožněn jednoduchý přístup 

k médiu. Rozměry zařízení jsou 1000 x 420 x 550 mm (A x B x H). 

 

7.4 Zkoušené materiály - nanovlákenné filtry 

Nanovlákenné materiály, které byly použity pro zkoušení, byly vyrobeny pomocí procesu 

elektrostatického zvlákňování. Vnitřní struktura nanovlákenných filtrů je vícevrstvá. Je to 

dáno tím, že materiály vzniklé metodou elektrospinningu jsou netkanými textiliemi, kdy 

jednotlivá nanovlákna jsou uložena náhodně na nosné vrstvě.  

Pokusy byly provedeny postupně na třech různých typech nanovlákenných filtrů, 

charakteristika filtrů je popsána v Tabulce 1. Důležitým kritériem pro jejich výběr byla 

vysoká míra zachycení mikroorganismů a ostatních biologických polutantů při nízkých 

plošných hmotnostech aplikované nNT ve filtrační vrstvě. Vyšší gramáže nNT sice zvyšují 

filtrační účinnost, avšak nárůst tlakové ztráty takové filtrační vrstvy je pro řadu aplikací 

nepřijatelný. 
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Tabulka 1 - Charakteristika nanovlákenných filtrů 

Označení filtru N1 N2 N3 

Označ. text. (výrobce)                      PL123+PL1082 (A) PL 624+PL626 (A) PL1067 (A) 

Počet vnitřních vrstev 4 4 3 

     1. vrstva (svrchní) PP SB (30 g/m²) PP SB (30 g/m²) PP SB (30 g/m²) 

     2. vrstva 
nNT PVDF_HFB  

(0,30 g/m²) 
nNT PU-SAN  

(0,45 g/m²) 
nNT PU-SAN            

(0,45 g/m²) 

     3. vrstva 
nNT PU 918   (0,20 

g/m²) 
nNT PU-SAN  

(0,45g/m²) 
  -  

     4. vrstva (spodní) VS SB (30 g/m²) VS SB (30 g/m²) VS MB (30 g/m²) 

Počet vrstev filtru 1 1 1 

 

7.5 Zkoušené materiály - běžně používané textilie 

Ventilace vodohospodářských zařízení je v současné době chráněna běžnými netkanými 

textiliemi. Po poradě s provozovatelem vodovodní sítě byly jako srovnávací ekvivalent 

vybrány dva druhy textilií. Netkaná textilii K1 z polypropylenu, skládaná do 8 vrstev a filtr 

K2 zkompletovaný dle normy. Filtr K2 tvoří rounová (netkaná) textilie, protipylová 

zábrana, rounová (netkaná) textilie sycená aktivním uhlím pro eliminaci plísní a pachů, 

rounová (netkaná) textilie. 

 

Tabulka 2 - Charakteristika běžných filtrů, Poloprovozní testování 

Označení filtru K1 K2 

Označení textilie (výrobce)                      PP-textil (B) Dle ČSN (C) 

Počet vnitřních vrstev 1 4 

     1. vrstva (svrchní) PP (17 g/m²) S6305 (100 g/m²) 

     2. vrstv - S4282 PET (150 g/m²) 

     3. vrstva - S4670 PET (270 g/m²) 

     4. vrstva (spodní, nosná) - S6305 (100 g/m²) 

Počet vrstev filtru 8 1 
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7.5.1 Realizace krátkodobého experimentu 

Společným prvkem, který se objevuje vždy u každého testu (s výjimkou zkušebního testu 

T0), je systém zkoušení. Vždy byl testován jeden nanovlákenný filtr ve 3 cyklech a jeden 

filtr komerční ve 3 cyklech. Nakonec byl proveden test bez osazeného filtru opět ve 3 

cyklech. Každému měření nového filtru (případně aplikace bez filtru) předcházelo 

definování charakteristické rychlosti proudění. 

Test T0: zkušební test proveden 13.5.2014 ve venkovním prostředí, filtr N1, 1 x 3 cykly, 

doba expozice 15, 20 a 30 minut, ofukovaná vana, ventilátory nastaveny na max. výkon. 

Test T1: test proveden 14.8.2014 ve venkovním prostředí, filtry N1 a K1, 3 x 3 cykly, 

doba expozice 20 minut, připojena ofukovaná vana, ventilátory nastaveny na max. výkon. 

Test T2: test proveden 28. 8. 2014 ve venkovním prostředí, filtry N2 a K1, 3 x 3 cykly, 

doba expozice 20 minut, ventilátory nastaveny vždy na maximální výkon. 

Test T3: proveden 12. 11. 2014 ve venkovním prostředí, filtry N3 a K2, 3 x 3 cykly, doba 

expozice 20 minut, připojena ofukovaná vana, ventilátory nastaveny na maximální výkon. 

Test T4: proveden 13. 11. 2014 ve venkovním prostředí, filtry N3 a K2, 3 x 3 cykly, doba 

expozice 20 minut, ventilátory nastaveny na maximální výkon. 

Test T5: proveden 3. 12. 2014 ve vnitřním prostředí skladu, filtry N3 a K2, 3 x 3 cykly, 

doba expozice 30 minut, ventilátory nastaveny na podobný výkon (=maximum pro N3, 

minimum pro K2). 

Test T6: proveden 4. 12. 2014 ve vnitřním prostředí skladu, filtry N3 a K2, 3 x 3 cykly, 

doba expozice 30 minut, ventilátory nastaveny na podobný výkon (=maximum pro N3, 

minimum pro K2). 

 

7.5.2 Získané poznatky ze zkušebního testu a jejich aplikace 

Poznatky získané zkušebním testem byly detailně vyhodnoceny a využity pro finální 

úpravu navržené metodiky. Dle poznatků byl sestaven protokol o měření, bodové měření 

rychlosti v měrném profilu doplněno o stanovení charakteristické rychlosti platné pro celý 

profil prostřednictvím měřící mřížky, odstraněn hrubý filtr na sání, měření spadů bylo 

doplněno o ukazatel mikromycet-plísní, měření bylo provedeno ve 3 testovacích cyklech, 

vyjádření výsledků spadů v absolutních hodnotách (KTJ), vyjádření výsledků výluhů 

v jednotkách KTJ/ml, byly zvoleny doby zkoušení, prodloužení expozice ofukované vany 
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na dobu trvání zkoušky filtru, nastavení ventilátorů na plné otáčky u testů T1-T4 a snížení 

otáček u testů T5 - T6, úprava diferenciálního tlakoměru, volba časového kroku 

u diferenciálního tlakoměru a teploměru. 

 

7.6 Souhrnná diskuze nad výsledky testů 

7.6.1 Charakteristika filtr ů 

U každého filtru byl vyhodnocen charakteristický průtok vzduchu vycházející 

z charakteristické rychlosti a průměrný diferenciální tlak. 

 

Obrázek 3 - Charakteristika filtrů při testech T1 – T6 

U testů T1 až T4 byly ventilátory nastaveny na maximální otáčky. Z výsledných hodnot je 

patrné, že u všech nanovlákenných filtrů byl naměřen podobný průměrný diferenciální tlak 

okolo hodnoty 1200 Pa. Z tohoto hlediska nebyl pozorován velký rozdíl mezi zkoušenými 

filtry N1, N2 a N3. U filtrů běžných byly naměřené hodnoty diferenciálního tlaku rozdílné. 

Pro filtr K1 se pohybovaly kolem hodnoty 727 Pa, pro filtr K2 kolem 599 Pa. U aplikací 

bez filtrů byly naměřeny průměrné hodnoty kolem 10 Pa, kterou tak můžeme považovat za 

ztrátu způsobenou experimentálním zařízením.  

Nejvyšší hodnoty charakteristických průtoků vzduchu nanovlákenného filtru byly 

naměřeny v rozsahu 409,4 – 428,0 m3/h pro filtr N3 při testu T3. Ostatní měření poskytla 

srovnatelné výsledky filtrů v rozsahu 263,3 – 315,5 m3/h pro filtry N1 (test T1) a N2 (test 



Dizertační práce 
Využití filtru z nanovláken pro filtraci vzduchu  Ing. Petr Straka 
 
 

- Strana 18 - 
 

T2). Obdobných hodnot bylo dosaženo také při testu T4 u filtru N3 (rozsah 

229,8 - 300,8 m3/h). Tento filtr byl proto vybrán pro použití při dalších měřeních T5 a T6.  

Stanovením charakteristických průtoků u filtru K1 v testech T1 a T2 bylo dosaženo 

podobných hodnot v rozsahu 847,9 – 930,8 m3/h, které byly nižší než u filtru K2 v testu T3 

(1056,2 – 1077,9 m3/h). Na základě této skutečnosti a také z důvodu nižších naměřených 

hodnot diferenciálního tlaku byl filtr K2 vybrán pro další měření. 

 

U testů T5 a T6 byla situace odlišná. Zatímco v předchozích případech byl nastaven 

maximální průtok vzduchu, v těchto testech se měnily otáčky motoru ventilátorů tak, aby 

bylo dosaženo podobného průtoku vzduchu. Zatímco pro filtr N3 byly ventilátory 

nastaveny na maximální otáčky, u filtru K2 dosahovaly otáčky 50 % a u aplikace bez filtru 

otáček ca 5 %. Toto nastavení mělo značný vliv na diferenciální tlak, který u filtru K1 klesl 

na hodnotu 102 – 143 Pa a u aplikace bez filtru byl nulový ve všech měřeních. Toto snížení 

potvrzuje, že prodyšnost filtru K2 je vyšší (a naopak odpor filtru K2 je nižší) než u filtru 

N3. Charakteristické průtoky vzduchu se naopak snížily u všech měření testů T5 a T6. 

V tomto případě to bylo ovlivněno především umístěním experimentální jednotky 

do vnitřního prostředí, kde sice nebyla jednotka zásadně ovlivněna venkovními 

meteorologickými vlivy, ale došlo ke snížení množství nasávaného vzduchu – toto snížení 

je patrné u měření filtru N3, kdy došlo k poklesu průtoků o 140 – 210 m3/h. Přestože byly 

zásadně sníženy otáčky motoru ventilátorů u filtru K2 i aplikace bez filtrů, charakteristické 

průtoky byly stále vyšší než u filtru N3.  

 

Testy T1 – T6 

Zatímco hodnoty tlaku byly měřeny přímo diferenciálním tlakoměrem a pouze 

s minimálními odchylkami, hodnoty charakteristických průtoků vzduchu byly 

dopočítávány prostřednictvím průměrných rychlostí. Při jejich stanovení bylo využito 

charakteristiky výběrových statistických souborů. Výsledné hodnoty charakteristických 

průtoků vzduchu je proto důležité interpretovat s vědomím toho, že směrodatné odchylky 

průměrných rychlostí dosahovaly hodnot v rozsahu 0,036 – 0,219 (průměrně 0,109) 

pro nanovlákenné filtry, 0,041 – 0,261 (průměrně 0,143) pro běžné filtry a 0,045 – 0,420 

(průměrně 0,223) pro aplikace bez filtru. Bylo vypozorováno, že při měření vyšších hodnot 

rychlostí narůstá také směrodatná odchylka. Důvodem je především přesnost měřicího 

přístroje a charakteristika měření. 
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Při porovnání dosahovaných výsledků mezi filtry nanovlákennými a běžnými je možno 

konstatovat, že zkoušené filtry nanovlákenné dosahují vyššího diferenciálního tlaku 

a nižších průtoků. Jejich odpor je tedy vyšší. Nepotvrdila se tak Hypotéza 1, že filtry 

nanovlákenné budou mít díky své struktuře podobnou nebo vyšší prodyšnost než filtry K1 

nebo K2. Filtry N1, N2 i N3 dosahovaly výsledků násobně horších než filtry K1 nebo K2 

ve všech měřeních. Hodnotám naměřeným u běžných filtrů se filtry nanovlákenné 

nedokázaly přiblížit ani při cíleném snížení otáček motoru ventilátorů o 50 %. Naopak 

u běžných filtrů se díky snížení otáček motorů dosáhlo snížení diferenciálního tlaku 

na hodnoty násobně nižší, než u filtrů nanovlákenných (120 Pa oproti 1200 Pa). 

 

Z hlediska aplikace filtrů ve vodojemech, kde je ventilace pouze pasivní a není zde proto 

kladen důraz na výkon ventilátorů, je prodyšnost všech druhů filtrů dostatečná. V případě 

nucené ventilace by bylo nutné jejich vlastnosti dále srovnat a výběr nanovlákenných filtrů 

dále ověřit. 

 

7.6.2 Vliv prost ředí a vnějších vlivů na výsledky testů 

Okolní prostředí a vnější vlivy působily výrazné rozdíly v hodnotách naměřených během 

testu i v rámci mikrobiologické analýzy. V grafu (Obrázek 4) jsou zobrazeny průměrné 

hodnoty spadů pro parametry CPM22 a plísně. Je možné si všimnout trendu, kdy s klesající 

teplotou a vlivem pozdějšího termínu měření dochází ke snižování naměřených hodnot 

zachycených mikroorganismů. Testy T1 a T2 byly prováděny ve druhé polovině srpna při 

teplotách 17 – 20 °C. Úroveň naměřených spadů dosahovala 15 – 59 KTJ pro oba 

parametry (průměrně 33 KTJ pro CPM22 a 23 KTJ pro plísně), všechna měření byla 

zaznamenána v desítkách KTJ. Oproti tomu při testech T3 a T4 prováděných v polovině 

listopadu při průměrných teplotách 12 – 13 °C byla naměřena úroveň spadů v rozsahu 

6 - 32 KTJ pro CPM22 (průměrně 15 KTJ) a 1 – 10 KTJ pro plísně (průměrně 8 KTJ). 

Při testech T5 a T6, které byly provedeny začátkem prosince ve vnitřním prostředí byly 

naměřeny nulové hodnoty výskytu mikroorganismů případně jednotky KTJ, a to v rozsahu 

0 – 10 KTJ pro oba parametry (průměrně 4 KTJ pro CPM22 a 2 KTJ pro plísně). 
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Obrázek 4 - Vliv prostředí a vnějších vlivů na výsledky testů 

Mimo vlivu sezónnosti na snížení hodnot spadu bylo pozorováno také ovlivnění měřených 

hodnot diferenciálního tlaku a průtoků vzduchu při testu T4, kdy při shodném nastavení 

ventilátorů a měřených filtrů došlo k navýšení diferenciálního tlaku o 5 - 20 Pa a průtoku 

vzduchu o 30 – 200 m3/h oproti testu T3, a to u všech měřících cyklů, pro všechny aplikace 

a pro oba měřicí přístroje, viz předchozí kapitola. Předpokládá se, že rozdíl byl způsoben 

meteorologickými vlivy, zejména poryvy větru působícími na sání experimentální 

jednotky.  

Velký vliv mělo také umístění filtru do vnitřního prostředí skladovacích prostor u testů T5 

a T6, kdy byl patrný pokles naměřených hodnot spadů a naopak viditelný nárůst 

koncentrace prachových částic, které se zachytily na povrchu filtru. Přitom prodloužení 

doby trvání testu filtrů z 20 minut na 30 minut nemělo vliv na zvýšení hodnot 

mikrobiálních ukazatelů.  

Na nízký výskyt mikororganismů ve vnitřních prostorách mohla mít vliv také skutečnost, 

že prostředí skladů je suché (jednorázovým měřením zde byla naměřena vlhkost 26 %) 

z důvodů temperace vnitřních prostor na teplotu 7 – 10 °C.  

Z výsledků tak vyplývá potvrzení Hypotézy 3. Naměřené hodnoty jsou ovlivňovány 

sezónností, aktuálním počasím a dalšími meteorologickými jevy. Vliv na výsledky testů 

má také volba prostředí, ať už venkovního nebo vnitřního. Specifikem vnitřního prostředí 

byl minimální podíl znečištění mikroorganismy a plísněmi, převládalo zanášení částicemi 

prachu. 
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7.6.3 Vyhodnocení spadů 

Vzhledem k minimálním naměřeným hodnotám nebyly do výsledků zařazeny hodnoty 

zjištěné v testech T5 a T6. Úroveň naměřených spadů před filtrem a mimo experimentální 

jednotku je ovlivněn sezónními a meteorologickými jevy, viz předchozí kapitola. 

Ukazatel CPM22 

Při testech T1 až T4 byla naměřena vysoká účinnost nanovlákenných filtrů při zachycení 

mikroorganismů pro parametr CPM22. Filtrem N1 prošlo 9 – 21 % částic zachycených 

na misce před filtrem při testu T1, filtrem N2 prošlo 6 -17 % částic při testu T2 a filtrem 

N3 prošlo 0 % částic (T3) resp. 0 – 7 % částic (T4). V porovnání s těmito hodnotami byly 

účinnosti filtrů běžných výrazně horší. Filtrem K1 prošlo 75 – 96 % částic (T1) a 74 - 79 % 

částic (T2). Filtr K2 dosahoval lepších výsledků, kdy bylo za filtrem naměřeno 22 – 86 % 

částic (T3) a 20 – 50 % částic (T4).  Aplikace bez filtru vykazovala nejvyšší hodnoty 

u všech prováděných měření, a to na úrovni 110 – 150 % hodnot oproti aplikacím 

s běžným filtrem, výjimečně až 300 % (test T2). Výsledky testů T3 a T4 byly ovlivněny 

poklesem zachycených mikroorganismů pro všechny měřící cykly a tím i vyšším rizikem 

chyby měření, nicméně účinnost nanovlákenného filtru je zde jasně patrná. Výsledky jsou 

sumarizovány níže, viz Obrázek 5. 

 

Obrázek 5 - Průměrný spad - CPM22 
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Ukazatel plísně 

Filtrem N1 prošlo 9 – 19 % částic zachycených na misce před filtrem při testu T1, filtrem 

N2 prošlo 13 - 15 % částic při testu T2 a filtrem N3 prošlo 0 % částic (T3 a T4). 

V porovnání s těmito hodnotami byly účinnosti filtrů běžných výrazně horší. Filtrem K1 

prošlo 66 – 98 % částic (T1) a 64 - 100 % částic (T2). Filtr K2 dosahoval lepších výsledků, 

kdy bylo za filtrem naměřeno 17 – 76 % částic (T3) a 55 – 67 % částic (T4). Aplikace bez 

filtru vykazovala obdobné hodnoty u všech prováděných měření, jako byly hodnoty pro 

běžné filtry, a to v rozsahu 70 - 100 % oproti hodnotám s aplikací běžného filtru. Výsledky 

testů T3 a T4 byly opět ovlivněny poklesem zachycených mikroorganismů pro všechny 

měřící cykly, a tím i vyšším rizikem chyby měření, nicméně účinnost nanovlákenného 

filtru byla opět jasně patrná. Výsledky jsou sumarizovány níže, viz Obrázek 6. 

 

Obrázek 6 - Průměrný spad - plísně 

 

Spady obecně 

Při vyhodnocení je nutné brát ohled na skutečnost, že v posuzovaných testech byly otáčky 

motoru ventilátorů nastaveny na maximum. Vzhledem k různým odporům filtrů přitom 

měřícím profilem procházelo rozdílné množství vzduchu. Nejmenší průtoky vzduchu byly 

zaznamenány u filtrů nanovlákenných N1 (test T1, průměr 272,5 m3/h), N2 (T2, 

300,3 m3/h) a N3 (T3, 421,4 m3/h a T4, 275,8 m3/h), zatímco filtry běžné dosahovaly 

průměrů vyšších – K1 (T1, 894,6 m3/h a T2, 907,3 m3/h) a K2 (T3, 1067,8 m3/h a T4, 
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969,6 m3/h). U aplikace bez filtru byly naměřeny hodnoty průtoku vzduchu v rozsahu 

1498,0 – 1734,4 m3/h.  

Hypotéza 2 předpokládá, že se vzrůstajícím průtokem vzduchu vzroste také počet 

zachycených kontaminantů. Toto tvrzení ovšem bylo potvrzeno pouze pro parametr 

CPM22, kde naměřené hodnoty spadů byly úměrné průtokovému množství vzduchu. 

U parametru plísně nebyl podobný trend pozorován, protože zejména hodnoty naměřené 

u aplikace běžného filtru přesahovaly hodnoty naměřené u aplikace bez filtru, přičemž 

hodnoty průtoků vzduchu měly zcela opačný trend.  

Obecně lze konstatovat, že u nanovlákenných filtrů bylo zjištěno nižší množství částic 

zachycených za filtrem než u filtrů běžných, a to pro oba ukazatele. Rozdíl v účinnosti 

filtr ů je vysoký a odpovídá nálezům dle studie autorů Barhate a kol. [2], a také závěrům 

studie autorů Sundarrajan a kol. [32], která popisuje separaci vzdušných bakteriálních 

kontaminantů a těkavých organických látek prostřednictvím nanovlákenných filtrů.   

 

7.6.4 Vyhodnocení výluhů 

Ukazatel CPM22 

Při testech byly naměřeny široké rozsahy hodnot pro různé filtry. Nejnižší hodnoty 

nanovlákenných filtrů byly naměřeny u filtru N2 v rozsahu 135 – 4280 KTJ/ml (test T2, 

průměrně 1284 KTJ/ml), naopak nejvyšší hodnoty byly naměřeny u filtru N3 v rozsahu 

886 – 25341 KTJ/ml (T4, průměrně 11273 KTJ/ml).  U filtrů běžných pak byly nejnižšími 

hodnotami výsledky vzorků u filtru K1 v rozsahu 55 – 155 KTJ/ml (T2, průměrně 

99 KTJ/ml), zatímco nejvyšších hodnot bylo dosaženo u filtru K2 2250 – 307023 KTJ/ml 

(T4, průměrně 140779 KTJ/ml). Naměřené hodnoty však vykazovaly velké odchylky 

u většiny měření a všech typů filtrů, kdy vzorky odebrané z jednoho filtru dosahovaly 

řádově rozdílných hodnot – např. u filtru K2 v testu T5 byly naměřeny hodnoty v rozsahu 

28 - 11520 KTJ/ml anebo filtr N3 v testu T6 dosáhl hodnot 25 – 4453 KTJ/ml. 

Z naměřených výsledků nebylo možné stanovit, zda se více látek zachytí na filtru 

nanovlákenném nebo běžném,. ani určit vliv vnit řního/vnějšího prostředí případně 

nastavení ventilátorů. Není zde patrný žádný trend. 

Ukazatel plísně 

U těchto měření byly naměřeny nejmenší hodnoty u testů T5 a T6, které probíhaly 

ve vnitřním prostředí. Naměřené výsledky dosahovaly úrovně jednotek KTJ/ml pro filtry 
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N3 a K2 shodně v rozsahu 1 – 19 KTJ/ml. U testů T1 až T4 byla situace obdobná jako 

u parametru CPM22. U naměřených hodnot nebylo možné vysledovat trend, odlišit různé 

typy filtrů a různá nastavení. Ve 4 odebraných vzorcích daného filtru se většinou 

vyskytovala hodnota, která byla řádově jiná, než hodnoty ostatní. Nejnižších hodnot bylo 

dosaženo u nanovlákenných filtrů při testu T1 u filtru N1 (160 – 310 KTJ/ml, průměrně 

223 KTJ/ml), nejvyšších hodnot při testu T2 u filtru N2 (135 – 4280 KTJ/ml, průměrně 

1284 KTJ/ml). U filtrů běžných byly nejnižší hodnoty naměřeny při testu T1 u filtru K1 

(150 – 180 KTJ/ml, průměrně 169 KTJ/ml), nejvyšší hodnoty při testu T3 u filtru K2 

(1568 - 3409 KTJ/ml, průměrně 2239 KTJ/ml).  

 

Výluhy obecně 

Rozdíly v naměřených hodnotách různých vzorků odebraných z jednoho filtru jsou značné. 

Mohly být způsobeny nerovnoměrnou distribucí vzduchu, chybou měření, dodatečnou 

nebo počáteční kontaminací vzorku. Na základě získaných dat nelze objektivně posoudit 

důvod pro tyto rozdíly ani vysledovat vztah mezi mírou znečištění a druhem filtrů, a tím 

stanovit jeho účinnost. Vzhledem k volbě parametrů se jeví výsledky ukazatele plísně jako 

hodnověrnější, nicméně ani zde není možné vysledovat a potvrdit jakýkoli trend a vyvodit 

z něj závěry. Metodika pro porovnání účinnosti filtrů prostřednictvím výluhů z filtrů se tak 

neukázala být vhodná pro tuto aplikaci. 

 

Obrázek 7 - Vyhodnocení účinnosti filtrů pro výluhy 
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7.6.5 Aplikace ofukované vany 

U testů T1, T3 a T4 byla k experimentální jednotce připojena také ofukovaná vana a jejím 

prostřednictvím zkoušen přenos znečištění prostřednictvím částic do vody. Z této vody 

byly odebírány vzorky, které byly následně vyhodnoceny na parametry CPM22 a CPM36. 

U všech testů byly naměřeny pouze minimální hodnoty pro oba parametry v nejčastějším 

rozsahu 0 – 2 KTJ/ml, výjimečně (test T4) 1 – 21 KTJ/ml. Tyto hodnoty nevykazovaly 

trend v tom smyslu, že by s časem měření narůstaly, ale vyskytují se spíše náhodně. 

Důvodem může být krátký čas trvání testů, chyba měření, počáteční nebo dodatečná 

kontaminace vody. Vzhledem k tomu, že proces přestupu kontaminantů do vodního 

prostředí je dlouhodobým jevem, navíc nebylo možné naměřit zvýšení znečištění vody 

a ani tento údaj ztotožnit se zkoušenými filtry, proto ani nebyla potvrzena Hypotéza 4 

předpokládající možnost sledování kontaminace během krátkodobého experimentu. 

 

8. Dlouhodobý experiment – příprava realizace 

Pro dlouhodobý experiment byl zvolen nanovlákenný filtr N3, který vykazoval nejlepší 

výsledky v průběhu krátkodobého zkoušení, zejména v oblasti zachycení mikroorganismů. 

Bylo vybráno vhodné vodohospodářské zařízení dle požadavků na běžný (trvalý) provoz 

zařízení, zařízení mělo být v provozu alespoň 5 let, dvoulinkový provoz a dostupnost. 

Zvolený vodojem je situován na okraji městské zástavby.  

Objekt sestává ze dvou akumulačních železobetonových nádrží krytých zeminou 

s oddělenou armaturní komorou. Každá nádrž má vlastní armaturní komoru. Vnitřní 

prostory vodojemu jsou osazeny ventilačním plastovým potrubím o průřezu DN 200 a DN 

250. Na potrubí byl osazen filtrační box z pozinkovaného plechu, ve kterém byl umístěn 

kapsový filtr. Výfuk ventilace je chráněn ventilační mřížkou. V objektu č. 1 byly umístěny 

dva filtry o velikosti 195 x 195 mm, v objektu č. 2 byl osazen jeden filtr o velikosti 

235 x 235 mm. 

Prostory jsou charakteristické vysokou vzdušnou vlhkostí, a zejména v zimních měsících 

na stěnách i na filtrech kondenzuje voda. Proudění vzduchu, tedy nasávání venkovního 

vzduchu anebo vyfukování vzduchu zevnitř ven, je způsobeno podtlakem a přetlakem 

při vypouštění či napouštění nádrží s vodou. Riziko kontaminace vody nasávaným 

vzduchem tedy představuje především proud vzduchu nasávaný při vypouštění vody 

z vodojemu. 
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Stávající filtry použité ve vodojemu jsou filtry hrubé, třídy G3. Oproti tomu zvolený 

nanovlákenný  filtr N3 je filtrem vysoce účinným, třídy H10. 

Pro zhodnocení provozních vlastností kapsového filtru byly osazeny 2 ks prototypů 

kapsového filtru s nanovlákenným materiálem N3 v objektu 1 a v objektu 2. Kapsové filtry 

byly upevněny v rámečku o rozměrech 50 x 50 cm, který odpovídal rozměru stávajících 

filtr ů. V objektu 1 byl zároveň ponechán jeden z těchto stávajících filtrů, aby byla 

zachována možnost vzájemného srovnání. Na lokalitě probíhal provozní monitoring 

v období od 4.2 2015 do 28. 4. 2016. Kontrola filtrů byla prováděna ve dnech 9. 2., 25. 2., 

27. 3., 18. 5., 5. 8, 8. 10., 16. 12. 2015, 9.2.2016 a 28.4.2016. Během kontrolních návštěv 

bylo vizuálně sledováno znečištění filtru, vlhkost filtru, konzistence materiálu, potrhání 

filtr ů případně jejich jiné poškození 

 

9. Dlouhodobý experiment – výsledky a diskuze 

Kontroly filtrů probíhaly dle předepsaného plánu. Na vyjmutých filtrech bylo patrné 

zanášení filtračních kapes nečistotami. U nanovlákenného filtru bylo pozorováno rychlejší 

zašednutí filtru oproti stávajícímu filtru. Deformace, či potrhání nanovlákenných filtrů se 

neobjevovaly. Při vyšší vlhkosti prostředí zejména v zimním období byly oba filtry navlhlé 

až mokré, avšak nedocházelo ke slepování kapes, či deformacím, které by zabránili 

proudění vzduchu. Nárosty plísní nebyly oproti předešlým stávajícím filtrům pozorovány. 

Snímky filtrů z kontrolního dne 16.12.2015, viz Obrázek 8. 

Dle informací obsluhy nenastaly v průběhu zkoušení žádné provozní komplikace. Nebyl 

problém s otevřením ani zavřením dveří objektu, nebyl pozorován podtlak ani přetlak 

při manipulaci s dveřmi ve vodojemu. 

 

Obrázek 8 - Snímky SEM, a) Nanovlákenný filtr b) Stávající filtr 
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Během dlouhodobého experimentu nebyly zjištěny nedostatky nového filtru a byla 

prokázána uplatnitelnost nanovlákenných filtrů ve ventilačních systémech vodárenských 

objektů.  Byla tak potvrzena Hypotéza 5, která předpokládala, že nanovlákenné filtry 

zajistí ochranu vodárenských zařízení.  

Obavy, že při záměně filtrů za filtry s vyšší filtrační účinnosti může dojít k rychlému 

zanesení filtru a tím k omezení proudění vzduchu, se nepotvrdily. Podobně nebylo u filtrů 

pozorováno žádné narušení filtrační vrstvy. Díky tomuto pozorování je proto možné 

potvrdit Hypotézu 6, která předpokládala, že nanovlákenné filtry budou pro tuto aplikaci 

vhodné. Nebyly pozorovány žádné provozní potíže při používání nového typu filtru. 

Použitím filtrů s vyšší filtrační účinností naopak došlo ke zvýšení účinnosti záchytu částic 

z původních 80-90 % na více než 99 %, což jsou deklarované výrobní hodnoty 

odpovídající filtračním třídám obou filtrů.  

Technické provedení rámečků do filtračních boxů bylo identické s předchozí variantou 

řešení, nebyly proto nutné žádné stavební ani technologické úpravy. 

 

10. Využití poznatků dlouhodobého experimentu 

Na základě zkušeností z dlouhodobého experimentu při aplikaci nanovlákenných filtrů byl 

vytvořen finální tvar filtru, a to vytvořením dvou kapes vsazených do plastového rámečku. 

Touto aplikací byla zajištěna dostatečná filtrační plocha při zachování stávajícího průřezu 

osazeného filtru. Podmínkou této aplikace byla kompatibilita se stávajícími filtračními 

boxy. Filtry jsou zobrazeny na Obrázku 9.  

 

Obrázek 9 - Finální tvar filtru 
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11. Závěr 

Hlavním tématem dizertační práce bylo využití filtru z nanovláken pro filtraci vzduchu 

zejména v náročných podmínkách vodárenských zařízení, a to z důvodu snížení rizika 

sekundární kontaminace vnitřního prostředí akumulačních prostorů a pitné vody. 

Dle provedeného zkoumání, zkušeností provozovatelů i rešerše literatury jsou ventilační 

systémy běžně chráněny hrubými filtry, v horším případě netkanou textilií případně 

ventilační mřížkou. 

Součástí výzkumu bylo sestavení vhodné metodiky zkoušení, konstrukce experimentálního 

zařízení pro ověření předpokladů, krátkodobé zkoušení filtrů nanovlákenných i běžně 

používaných, vyhodnocení výsledků experimentu a následné přikročení k experimentu 

dlouhodobému a jeho vyhodnocení. Nanovlákenný filtr prokázal své vlastnosti i vysokou 

účinnost filtrace v porovnání s běžně používanými filtry. Na základě vyhodnocení 

dlouhodobého zkoušení v reálném provozu je možné jej použít pro ochranu ventilačního 

systému vodárenských zařízení. 

S ohledem na zaměření filtru na snížení znečištění sekundárními kontaminanty byla 

vytvořena metodika zkoušení, která v sobě kombinuje jak měření standardních fyzikálních 

veličin (rychlost vzduchu, teplota prostředí a tlaková diference filtru), tak vyhodnocení 

ukazatelů organického znečištění (celkový počet mikroorganismů a počet plísní), a to 

ze vzdušného spadu před a za filtrem, z výluhu filtračního materiálu, a také z vody, kam 

byl nasměrován výfuk filtrovaného vzduchu. Metodika i výběr sledovaných parametrů se 

osvědčily u všech měření fyzikálních veličin. Dostatečné množství informací 

k vyhodnocení účinnosti zkoušených filtrů poskytla měření spadů pro ukazatele CPM22 

a plísně. Naproti tomu metodika zkoušení prostřednictvím výluhu ze zkoušených filtrů se 

ukázala jako nevhodná, výsledná data nebylo možné jednoznačně interpretovat. Podobně 

tomu bylo u odebraných vzorků vody z ofukované vany umístěné na výfuku vzduchu 

za experimentální jednotkou, kdy nebyl prokázán přestup mikroorganismů do vody. Navíc 

výsledky nebylo možné jednoznačně interpretovat a zvolená metodika se neukázala být 

vhodnou pro tuto aplikaci.  

Tlaková ztráta nanovlákenných filtrů byla vyšší, než tlaková ztráta filtrů běžných. 

Vzhledem k pasivnímu využití filtru a tedy i nulovému energetickému požadavku není 

nutné brát na jejich vyšší tlakovou ztrátu ohled, pro zvolenou aplikaci byla stále 

dostačující. 
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Okolní prostředí mělo vliv na množství zachycených kontaminantů. U testů, které proběhly 

ve venkovním prostředí, bylo zachyceno výrazně vyšší množství částic než u testů 

provedených ve vnitřních prostorech. Zde docházelo především k zachycení částic prachu, 

které způsobily zbarvení povrchu filtru z bílé barvy na šedou. Vliv na velikost zatížení 

mikroorganismy a plísněmi má také sezónnost, aktuální počasí a povětrnostní podmínky. 

Tyto vnější vlivy mohou ovlivnit nejen hodnoty naměřených spadů, ale také hodnoty 

měřených fyzikálních veličin – k tomuto ovlivnění došlo při testu T4. 

V průběhu zkoušení nebyl jednoznačně potvrzen předpoklad, že se vzrůstajícím průtokem 

vzduchu vzroste také počet zachycených kontaminantů před filtrem. Toto tvrzení bylo totiž 

potvrzeno pouze u jednoho ze dvou měřených ukazatelů, parametru CPM22. U ukazatele 

plísně byly naměřeny hodnoty, které tomuto tvrzení neodpovídaly. Obecně lze ovšem 

pozorovat vztah mezi průtokovým množstvím vzduchu a zachyceným množstvím 

mikroorganismů před filtrem.  

Při srovnání úrovně spadů za filtrem byla naměřena vysoká účinnost nanovlákenných filtrů 

při zachycení mikroorganismů pro parametry CPM22 i plísně. Nanovlákennými filtry 

prošlo 0 – 20 % částic naměřených také před filtrem. Oproti tomu běžné filtry měly 

účinnost těchto látek nižší, u filtru K1 odpovídala měření částic za filtrem hodnotám 

v rozsahu 74 – 96 %, u filtru K2 to bylo 17 – 86 % pro oba měřené parametry. 

Při porovnání konkrétních testů pak vycházela schopnost zachycení mikroorganismů 

jednoznačně lépe pro filtry nanovlákenné. 

Výluhové testy nepotvrdily filtrační účinnosti z důvodů vysoké rozkolísanosti výsledků. 

Na základě získaných dat nebylo možné objektivně posoudit vztah mezi mírou znečištění 

a druhem filtrů, a tím stanovit jejich účinnost nebo popsat převládající trend. Nicméně 

naměřené hodnoty potvrzují zachycení mikroorganismů na všech druzích zkoušených 

filtr ů, a to pro ukazatele CPM22 i plísně. Na základě naměřených hodnot nebylo možné 

zjistit skutečnou příčinu rozkolísanosti. 

Aplikace vany na výfuku z filtrační věže neprokázala dostatečně vhodnost aplikace této 

části metodiky. Naměřené hodnoty byly minimální a nevykazovaly žádný trend, výskyt 

vyšších hodnot byl spíše náhodný. Na základě naměřených výsledků, kdy se zjištěné 

hodnoty pohybovaly v řádu jednotek, nebylo možné zaznamenat snížení kvality vody 

a tento údaj ztotožnit se zkoušenými filtry. 
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Byly srovnávány také jednotlivé typy filtrů v rámci svých skupin. Zatímco filtr K2 

prokázal vyšší filtrační účinnost oproti filtru K1, u nanovlákenných filtrů byl rozdíl 

v účinnosti filtrace minimální. Různé typy materiálů účinných nanovlákenných vrstev se 

výrazně neprojevily. Nejvyšší účinnost, zejména v oblasti záchytu mikroorganismů, 

vykazoval filtr N3. 

Na základě vyhodnocení testů krátkodobého experimentu byl vybrán nanovlákenný filtr 

N3 k dlouhodobému experimentu v reálných podmínkách vybraného vodojemu. V průběhu 

zkoušení nebyly pozorovány žádné provozní potíže, nedošlo k poškození filtrů ani k jeho 

deformaci. Rovněž se nepotvrdil předpoklad o rychlém zanesení nanovlákenných filtrů, 

který byl i na konci testovacího období schopen zabraňovat vzniku podtlaku či přetlaku 

ve vnitřních prostorách a zároveň zachytávat polutanty. Po ukončení zkušebního provozu 

byla potvrzená aplikace těchto filtrů na ostatních vodojemech provozovatele. 

 

Hlavním přínosem této práce je potvrzení možnosti aplikace nanovlákenných filtrů 

ve vodárenských zařízeních, a to na základě krátkodobého experimentu dle navržené 

metodiky a po potvrzení funkčních vlastností nanovlákenných filtrů při dlouhodobém 

experimentálním provozu. Mezi ostatní přínosy práce se řadí zejména: 

• Prokázání zvýšení ochrany zařízení osazením nanovlákenného filtru. 

• Prohloubení znalostí o vlivech působících na účinnost procesu filtrace. 

• Prohloubení znalostí o stávajících filtračních materiálech a jejich porovnání 

s materiály nanovlákennými. 

• Prohloubení znalostí o sekundární kontaminaci vody prostřednictvím vzduchu. 

• Propojení znalostí z oborů vodárenství, vzduchotechnika, nanotechnologie 

a mikrobiologie. 

 

Problematika sekundární kontaminace vody bývá opomíjena při návrzích vodojemů 

i při jejich rekonstrukcích. Proto by mohlo být nalezení řešení jejich dodatečného 

efektivního zabezpečení bez nutnosti rozsáhlých stavebních a technologických úprav 

pozitivní zprávou pro provozovatele vodovodních sítí. 

 

Další fáze výzkumu této tématiky by se měla zaměřit na hlubší prozkoumání účinnosti 

nanovlákenných filtrů s tlakovou ztrátou blízkou běžně používaným filtrům. Rovněž by 
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bylo vhodné najít takovou metodiku, kterou by bylo možné jednoznačně ověřit množství 

kontaminantů, které se zachytí přímo na filtru a dle této hodnoty potvrdit jejich filtrační 

účinnosti. 

Jinou možností budoucího zkoumání je aplikace takového filtračního materiálu, který by 

zabraňoval množení částic a bakterií, či spor plísní přímo na povrchu filtru.  Zvláště 

v případech s vysokou vlhkostí je toto riziko vyšší. Materiál se zvýšenou odolností vůči 

bakteriím je aktuálně vyvíjen, jeho rezistence je dána použitím nanočástic stříbra pevně 

ukotvených na nanovláknech PU. 
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Abstrakt 

Dizertační práce s názvem „Využití filtru z nanovláken pro filtraci vzduchu“ představuje 

možnosti využití nanovlákenných filtrů pro filtraci vzduchu zejména v náročných 

podmínkách vodárenských zařízení, a to z důvodu snížení rizika sekundární kontaminace 

vnitřního prostředí akumulačních prostorů a pitné vody. 

Součástí výzkumu bylo sestavení vhodné metodiky zkoušení, konstrukce experimentální 

jednotky pro krátkodobé experimentální zkoušení filtrů nanovlákenných i běžně 

používaných, a následné dlouhodobé experimentální ověření vlastností nanovlákenného 

filtru. U filtr ů byly posuzovány jak jejich charakteristické vlastnosti, tak filtrační účinnost. 

Krátkodobým i dlouhodobým experimentálním zkoušením byla prokázána vhodnost 

využití nanovlákenných filtrů pro vodárenská zařízení. Oproti filtrům běžně používaným 

byla zaznamenána srovnatelná nebo vyšší účinnost záchytu sledovaných ukazatelů 

znečištění. Naměřená vyšší tlaková ztráta nanovlákenných filtrů se při dlouhodobém 

experimentu ukázala být dostačující bez vlivu na provoz vodárenského zařízení. V průběhu 

zkoušení nebyly u nanovlákenných filtrů pozorovány žádné provozní potíže, nedošlo 

k poškození filtrů ani k jejich deformaci. 
 

Abstract 

The doctoral thesis „Using of nanofiber filter for air filtration“ is focused on application of 

nanofiber filter for air filtration under demanding conditions of water supply facilities. 

The main aim of the filter application is to decrease the secondary contamination of 

the indoor environment of the water accumulation tanks. 

The research includes formation of suitable testing methodology, pilot unit construction 

and operation, short-term testing and evaluation of nanofiber filters and commonly used 

filters and long-term testing and verification of nanofiber filter attributes and quality. 

Furthermore the filter´s characteristics and filtration efficiency were evaluated.  

Short-term and long-term experimental testing proved suitability of nanofiber filters use in 

water supply facilities. Interception of reported pollution indicators was reported on similar 

or higher level for application of nanofiber filter than for application of commonly used 

filter. Measured values of higher pressure difference of nanofiber filter were indicated as 

still adequate for use in water supply facilities. No operation difficulties neither filter´s 

damage were reported during testing of nanofiber filters. 


