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ABSTRAKT 

Bakalárska práca je zameraná na metódy separácie amoniaku z odpadových vôd. 

V úvodnej časti práca definuje amoniak,  jeho vlastnosti, prírodné zdroje, výrobu a využitie. 

Hlavná časť práce sa venuje popisu a hodnoteniu vybraných dvanástich metód určených na 

separáciu amoniaku z odpadových vôd. Pri každej technológii je uvedený popis princípu, 

výhody a nevýhody metód vzhľadom k ich využitiu v praxi. V experimentálnej časti práce sú 

popísané výsledky merania účinnosti stripovacieho zariadenia a ich porovnanie s výsledkami 

uvádzanými v literatúre. Práca predstavuje základný prehľad a uvedenie do problematiky pre 

laikov ako i odborníkov, pre ktorých je téma nová a chceli by sa jej venovať. 

Kľúčové slová 

Amoniak, metódy odstraňovania amoniaku, odpadová voda, stripovanie, úprava odpadových 

vôd 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is focused on the methods of separation of Ammonia from the 

wastewater. The introduction of the thesis defines Ammonia, its characteristics, natural sources, 

production and utilization of it. The main part of the thesis describes and rates the twelve 

methods used for the separation of Ammonia from the wastewater. There is a description of a 

principle, the advantages and disadvantages of the methods in consideration of their utilization 

in practice, by each technology. In the experimental part of the thesis are described the 

outcomes of efficiency measurements of the stripping device and their comparison with the 

results stated in scientific literature. The thesis represents the primar overview and introduction 

into the theme for laymen and experts, who are unfamiliar with the topic and would like to 

examine it. 
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1. ÚVOD 
 

S nárastom ľudskej populácie sa neustále zvyšuje dopyt po potravinách. Tento dopyt 

núti poľnohospodárov ku zvyšovaniu úrodnosti ich pôdy, ktorá však má v sebe obmedzené 

množstvo prírodných živín. Tie bývajú navyšované pomocou priemyselných hnojív, na výrobu 

ktorých je nutný amoniak. K výrobe amoniaku dochádza pomocou Haber-Boschovej syntézy, 

ktorá je energeticky veľmi náročný proces, a len v Západnej Európe sa na jeho výrobu 

spotrebuje 1 % všetkej energie [11]. Amoniak je prirodzene produkovaný tráviacim 

ústrojenstvom zvierat, ako aj v odpadovej vode produkovanej ľudskou populáciou. Jeho ďalším 

zdrojom je odpadový kal z bioplynových staníc. Je toxický pre vodné živočíchy, a jeho únik do 

vodných tokov môže mať veľmi nepriaznivé environmentálne následky, preto je nutné ho 

z odpadových vôd odstraňovať.  

Na odstraňovanie amoniaku z odpadových vôd slúžia viaceré separačné metódy, ktoré 

je možné rozdeliť podľa toho aký princíp (biologický, chemický, fyzikálny, kombinovaný) 

využívajú. V rámci práce je predstavených dvanásť separačných metód, pričom je pri každej 

metóde bližšie opísaný princíp jej fungovania, jej výhody, ako aj jej nevýhody. Práca 

predstavuje základný prehľad a uvedenie do problematiky pre laikov ako i odborníkov, pre 

ktorých je téma nová a chceli by sa jej venovať. 

Charakter práce je rešeršný, ale do práce je zahrnutý aj praktický experiment merania 

separácie amoniaku. V úvodnej časti tejto práce je predstavená problematika amoniaku,  jeho 

fyzikálne a chemické vlastnosti, dopad na životné prostredie, jeho prirodzené zdroje, 

priemyselná výroba a jeho následné využitie. V nasledujúcej časti práca definuje odpadové 

vody, ich rozdelenie a čistenie. Jedným z cieľov a gro práce je rešerš  vybraných metód pre 

separáciu amoniaku, ich základný princíp a hodnotenie. Záverečná časť je venovaná tretiemu 

cieľu práce, a tým je experiment - laboratórny test separácie amoniaku, ktorý bol vykonaný na 

zariadení využívajúcom princíp stripovania amoniaku vzduchom, ktorým disponuje Ústav 

procesného inžinierstva Fakulty strojního inženýrství Vut Brno. Práca vychádza z odbornej 

literatúry zapísanej v Zozname použitej literatúry. 
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2. Amoniak 
 

Cieľom tejto kapitoly je sumarizácia základných znalostí o amoniaku. Kapitola 

pojednáva o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach amoniaku, jeho vplyv na 

životné prostredie a človeka. Sú v nej  zosumarizované prírodné zdroje, priemyselná výroba a 

využitie v priemysle. 

2.1 Fyzikálne a chemické vlastnosti  
 

Za normálnych podmienok je amoniak (čpavok) chemicky čistá látka vo forme 

bezfarebného plynu, ľahko rozpoznateľná vďaka charakteristickému čpavkovému štipľavému 

zápachu. Je zásaditý, dráždivý a žieravý. Hustotou 0,77 kg.m-3  je zhruba o polovicu ľahší než 

vzduch. Môže byť skladovaný za zvýšeného tlaku v kvapalnom stave. Jeho rozpustnosť vo vode 

je výborná (540 g.l-1 ). Reaguje s kyselinami za vzniku amónnych solí. Má silné korozívne 

účinky voči kovom, predovšetkým voči zliatinám medi [1]. Základné fyzikálne a chemické 

vlastnosti amoniaku sú uvedené v  Tab. 1 [2]. 

Tab. 1 Základné fyzikálne a chemické vlastnosti [2] 

VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA POZNÁMKA 
Vzhľad   bezfarebný plyn   

zápach    silne čpavý, štipľavý, dráždivý   

prahová hodnota 
zápachu 

[mg.cm-3 ] 0,0266   

hodnota pH   11,6   

bod topenia/bod 

tuhnutia 
[°C] -77,7   

počiatočný bod varu [°C] -33,3   

Horľavosť [% obj] 

16 
dolná medza 

horľavosti 

25 
horná medza 
horľavosti 

horná medza 

výbušnosti 
[% obj] 30   

dolná medza 
výbušnosti 

[% obj] 15   

tlak pary [hPa] 8611 pri 20 [°C] 

relatívna hustota pary vzduch=1 0,59   

Hustota [kg.m-3 ] 0,7 výpočtom 

rozpustnosť vo vode [mg.l-1] 
482 pri 25 [°C] 

510-531 pri 20 [°C] 

teplota samovznietenia [°C] 651   

teplota rozkladu   
pri teplote bežnej pri použití sa 

nerozkladá 
  

viskozita dynamická [cP] 0,317 pri -50 [°C] 
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Molekula amoniaku (Obr. 2.1.1.1) má tvar trigonálnej pyramídy s 3 atómami vodíka a 

1 voľný elektrónový pár pripojený k atómu dusíka, ktorý je schopný prijať katión vodíka, za 

vzniku symetrického amónneho katiónu (NH4
+) [5]. 

 

Obr. 2.1.1 - Priestorové usporiadanie molekuly amoniaku [1] 

 

2.2 Toxicita, dopad na  človeka, životné prostredie 
 

Amoniak je na úrovni Európskej únie klasifikovaný ako nebezpečný na základe jeho 

záznamu a označenia v časti 3 prílohy VI nariadenia (ES) č. 1272/2008 CLP [2]. V tejto 

podkapitole sú zhrnuté základné informácie o jeho toxicite a dopade na životné prostredie 

a človeka. 

 

2.2.1 Dopad na zdravie človeka, riziká 
 

Únik amoniaku sa dá včas spozorovať vďaka svojmu typickému prenikavému zápachu 

a je možné podniknúť potrebné kroky vedúce ku zamedzeniu úniku [2]. V prípade styku 

kvapalného amoniaku a kože človeka dochádza ku dráždeniu, omrzlinám kože s rizikom 

trvalých následkov. Omrznuté miesta sú bledé, chladné a necitlivé, môže dôjsť k opuchu, 

páleniu a bolesti. Častým javom v prípade omrzlín je aj poleptanie, pretože produkt je silná 

žieravina. Tieto príznaky udávajú zhodne dva zdroje [1,4]. 

 K najčastejšiemu  nebezpečnému kontaktu dochádza pri pobyte vo vysokých 

koncentráciách plynu, ktorá vedie k zástave dychu, ktorá môže byť dočasná, ale môže dôjsť aj 

k náhlej smrti. Vdýchnutie vyvoláva pálenie a bolesť poleptaných slizníc, dýchavičnosť a silný, 

dráždivý kašeľ. Môže dôjsť k oneskorenému opuchu pľúc a následnému uduseniu [2]. 
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2.2.2 Dopad na životné prostredie 
 

Pre životné prostredie spôsobuje amoniak záťaž prevažne kvôli svojej vysokej toxicite 

pre vodné organizmy (primárne ryby, ktoré ho nedokážu vylúčiť z tela).  V pôdach sa vyskytuje 

vo forme iontov. Amoniakálny dusík je jedným z najdôležitejších zdrojov dusíka pre rastliny. 

Preto sú aj priemyselne aplikované hnojivá dusíkaté. Z nich  sa však dusičnany uvoľňujú do 

podzemných vôd a zvyšuje sa ich kyslosť. Amoniak je taktiež zodpovedný za acidifikáciu 

(kyslé dažde) a eutrofizáciu (rast siníc a rias). Eutrofizácia je proces, ktorý je odrazom 

komunálneho a poľnohospodárskeho znečistenia. [6] Často sa vyskytuje u zavlažovacích 

a odvodňovacích kanáloch, rybníkoch a vo väčších vodných nádržiach. Zároveň je amoniak 

nepriamym činiteľom klimatickej zmeny ako doplnkový zdroj N2O po jeho depozícii 

a nitrifikácii [5]. 

V Obr. 2.2.1 [7] z roku 2015 je zobrazený historický vývoj a vtedajší predpoklad 

vývoja plynných emisií amoniaku v krajinách skupín EEA-33 (horná krivka) a EU-28 (spodná 

krivka).  Pre rok 2020 bol určený emisný strop, ktorý je stanovený na hranici 3624,23 kt pre 

krajiny patriace do EU-28. Pre porovnanie, v roku 2000 dosahovali tieto krajiny hodnoty 

4060,91 kt [7]. Je zrejmé, že z dlhodobého hľadiska bol predpokladaný pokles týchto emisií, 

avšak podľa článku [8] došlo medzi rokmi 2014-2017 k nárastu o 2,5 % z dôvodu chýbajúcich 

opatrení v poľnohospodárskom sektore, ktorý je hlavným zdrojom emisií amoniaku. Keďže 

v tomto sektore nedošlo ku výrazným zmenám, očakáva sa, že limit pre rok 2020 nebude 

splnený.

 

Obr. 2.2.1- Vývoj emisií amoniaku, zelená krivka prestavuje predpoklad vývoja emisií krajín EEA-33 z roku 

2015, modrá krivka predpoklad pre krajiny EU-28. 
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2.3 Prirodzené zdroje amoniaku v prostredí  

 
Dusík v prostredí neustále prechádza bio-geochemickým cyklom, označovaným ako 

Kolobeh dusíka. Atmosférický dusík je zachytávaný organizmami, ktoré sú schopné 

biologickej fixácie, a pomocou enzýmu nitrogenázy ho premieňajú na amoniak. Následne 

prechádza procesom nitrifikácie, kedy sa premení na dusičnany. Tie sú využívané koreňmi 

rastlín ako zdroj živín, alebo sú dusičnany pomocou denitrifikácie prevedené späť na 

atmosférický dusík. Do okolitého prostredia je metabolizmom či rozkladom uhynutých častí 

uvoľňovaný amoniak, čím sa kolobeh dusíka uzatvára [32]. Schéma kolobehu dusíka 

v prostredí je zobrazená na Obr. 2.3.1[31].  

 

Obr. 2.3.1 Kolobeh dusíka v prírode 

 

Primárnym zdrojom emisií amoniaku je poľnohospodársky sektor, ktorý tvorí približne 

90  % všetkých  emisií amoniaku ročne. Najväčšiu časť tvorí rozklad zvieracích exkrementov, 

ktoré sú najväčším prirodzeným zdrojom amoniaku v prostredí. 

Ďalšími zdrojmi sú úniky spôsobené ľudskou činnosťou, napr. pri využití amoniaku ako 

umelé hnojivá alebo chladiva R717 [6]. 
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Tvorba amoniaku u zvierat spočíva vo ich metabolizme. Príčinou je absencia krmiva 

s obsahom plnohodnotných bielkovín, obsahujúcich aminokyseliny vo vyhovujúcom pomere. 

V prípade, že určitému druhu zvieraťa nie je podané krmivo s bielkovinami vyhovujúcimi 

tomuto druhu, dochádza ku deaminácii, a následnému vylúčeniu z organizmu vo forme tuhých 

exkrementov a močoviny u cicavcov, prípadne kyseliny močovej u operencov [9]. 

 Tento efekt je silne závislý na vonkajšej teplote, pričom medzi emisivitou a teplotou 

existuje lineárna závislosť. Na znásobenie efektu majú na lokálnej úrovni významný vplyv 

veľkochovy hydiny, ktoré dosahujú 2 až 3 násobné množstvá amóniového dusíka v porovnaní 

s hovädzím dobytkom a ošípanými. Tento záver uvádzajú zhodne zdroje [6,10]. 

2.4 Priemyselná výroba  
 

V súčasnej dobe sa podľa zdroja [11] spotrebováva 2-3% svetovej výroby energie len 

na výrobu priemyselných hnojív, pričom v Západnej Európe tento podiel predstavuje asi 1%. 

Na výrobu 1 t amoniaku sa spotrebuje približne 39,3 GJ energie. Prevažná časť tejto energie je 

spotrebovaná v stupni fixácie vzdušného dusíku vo výrobe amoniaku.  

 Pri jednotlivých fázach výroby sa spotrebováva  najviac  energie vo forme tepla, ktoré sa 

dodáva na ohrev procesného plynu. Okrem ohrevu dochádza k spotrebe energie na pohon 

rôznych aparátov, napríklad kompresorov, čerpadiel, vetrákov a podobne. Množstvo 

vyrobeného amoniaku má z historického hľadiska rastúcu tendenciu, kedy od roku 1950 ( 6 Mt) 

presiahla v roku 200 hodnotu 130 Mt, a v roku 2011 až 164 Mt [11]. 

Priemyselná výroba amoniaku je založená na procese označovanom ako Haber-

Boschova syntéza, pri ktorej dochádza k syntéze prvkov vodíka (H2) a dusíka (N2) podľa 

rovnice: 

     𝑁2 + 3 𝐻2 ↔ 2𝑁𝐻3                       (1)

  

Ako zdroj dusíka sa primárne využíva vzduch, z ktorého sa dusík extrahuje frakčnou 

destiláciou. Vodík sa najčastejšie vyrába 2 spôsobmi, a to parným reformingom fosílnych palív, 

alebo parciálnou oxidáciou [12]. V Tab. 2 je zobrazené percentuálne zastúpenie výroby vodíka 

podľa jednotlivých procesov a vstupných surovín [11]. 
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Tab. 2  Rozdelenie procesov výroby vodíka podľa použitých surovín[11] 

 

2.4.1 Parný reforming  
 

V súčasnosti patrí medzi  najrozšírenejšie procesy na výrobu vodíka. Výhodou oproti 

parciálnej oxidácii je nižšia spotreba energie a s tým späté nižšie prevádzkové náklady [11].  

Zhrnutie jednotlivých krokov procesu parného reformingu je zobrazené na Obr. 2.4.1[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces primárneho reformingu je podrobne spracovaný v zdroji [11]. Prvým krokom je 

proces desulfurizácie, pri ktorom sa zo syntézneho plynu odstraňuje síra, ktorá by inak 

negatívnym spôsobom ovplyvnila reaktor primárneho reformingu. Reakcia primárneho 

Surovina Proces Podiel svetovej kapacity(%) 

Zemný plyn parný reforming 77 

Benzín,LPG parný reforming 6 

Ťažké uhľovodíkové frakcie parciálna oxidácia 3 

Koks,uhlie parciálna oxidácia 13,5 

vodík Elektrolýza vody 0,5 

Obr. 2.4.1 Schéma parného reformingu 
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reformingu je katalyzovaná kovovým niklom na keramickom nosiči (spolu označované ako 

Raschigove krúžky), ktoré sú veľmi citlivé na prítomnosť síry. 

Syntézny plyn, ktorý prešiel procesom desulfurizácie je následne zmiešaný s vodnou 

parou, a pred vstupom do primárneho reforméra je predhriaty na teplotu 400-600 °C. Následne 

dochádza k reakcii (2). 

𝐶𝐻4 +  𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 3𝐻2              ∆𝐻 = 206𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙                                (2) 

 

Reakcia  je veľmi endotermná, pričom teplo je dodávané spaľovaním zemného plynu. Reakcia 

spotrebuje zhruba polovicu dodaného tepla, druhá polovica spalín je využitá v predohreve 

v konvektnej časti pece [12]. 

Samotný primárny reformér je reaktor, ktorý obsahuje množstvo trubiek naplnených 

katalyzátorom- Raschingovými krúžkami. V konvenčných primárnych reforméroch je 

dosiahnutá konvezia asi 60% vstupnej zmesi. Nasledujúcim krokom je prívod syntézneho plynu 

do sekundárneho reforméra, čo je realizované kvôli zvýšeniu dosiahnutej konverzie na hodnoty 

blížiace sa 100 %  [12]. 

Na Obr. 2.4.2 je zobrazený príklad konštrukcie primárneho a sekundárneho reforméru. 

Do reforméru vstupuje surovina (1), ktorá je privedená do horákov (2), následne dochádza ku 

styku s trubkami s katalyzátorom a konverzii (3). Zmes prechádza cez odťah (4) a je zahrievaná 

procesným vzduchom (5). Katalyzátor (6) je uložený na loži, a po úplnej konverzii je plyn 

odvedený cez výstup (7) k ďalšiemu spracovaniu [11]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4.2 konštrukcia primárneho a sekundárneho reforméru [11] 
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Zo sekundárneho reforméra vychádza  zmes, ktorá obsahuje 12-15 % CO (vztiahnuté na 

suchý plyn). V zmesi je taktiež obsiahnutá vodná para a CO2. Metódam ich odstraňovania sa 

podrobne venuje zdroj [11]. Prvým krokom v odstraňovaní týchto nežiadúcich látok je reakcia 

(3), pri ktorej je takmer všetko CO prevedené na CO2.  

 

   𝐶𝑂 + 3 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2    ∆𝐻0 = −41 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙             (3) 

Na odstránenie vodnej pary je využitá kondenzácia. Zvyšná nežiadúca prímes, ktorú je 

nutné eliminovať je CO2.  Na odstraňovanie sa využíva absorpcia: 

 fyzikálna absorpcia (Metóda Rectisol, Selexsol), 

 chemická absorpcia:  (Metóda MEA, MDEA, Benfield). 

V prípade, že v plyne ostane napriek daným procesom stopové množstvo CO a CO2, môžu 

otráviť katalyzátor, a tým nežiadúcim spôsobom ovplyvniť syntézu amoniaku. 

2.4.2 Haber-Boschova syntéza 

 
Syntéza amoniaku je proces, pri ktorom dochádza k syntéze prvkov vodíka (H2) a dusíka 

(N2) podľa rovnice: 

        𝑁2 + 3 𝐻2 ↔ 2𝑁𝐻3  ∆ 𝐻0 = −46𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙            (4) 

Ako katalyzátor sa využíva 𝛼 – železo. Reakcia je exotermná, a dochádza 

k zmenšovaniu objemu látky. Pri jednom prechode zmesi reaktorom dochádza k reakcii iba 20-

30 % zmesi. Nezreagovaný plyn sa po oddelení amoniaku recykluje. Reakcia má najlepšiu 

konverziu v prípade, že sa zmes udržuje v relatívne nižších teplotách a vyšších tlakoch, čo 

uvádzajú zhodne zdroje [11,13].   

Z toho je zrejmé, že katalyzátor je nutné chladiť. Najčastejšími spôsobmi sú priame 

chladenie, pri ktorom je do reaktora nastriekavaný studený syntézny plyn, alebo sú do 

katalyzátora vložené výmenníky, pričom odobrané teplo sa využíva k výrobe pary. 

V súčasnosti sa začínajú využívať aktívnejšie katalyzátory, v ktorých je  okrem železa 

aktívny aj kobalt alebo ruthenium. Vďaka nim sa znižuje tlak reakcie, ale nemení sa stupeň 

koverzie, vďaka čomu sa znižuje energetická náročnosť procesu [11].  
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Na Obr. 2.4.3 je zobrazená závislosť konverzie amoniaku pri reakcií s rôznymi teplotami 

a tlakmi. Je zrejmé, že sa so znižujúcou teplotou rapídne zvyšuje stupeň konverzie. V praxi sú 

bežné teploty reakcie medzi 300-500 °C [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

2.5 Využitie amoniaku 
 

Amoniak je dôležitou priemyselnou komoditou so širokým spektrom využitia. Jeho 

primárnym účelom je výroba dusíkatých hnojív, ale taktiež sa využíva ako chladivo R717, ktoré 

sa využíva v priemyselných chladiacich systémoch. Býva tiež súčasťou čistiacich prostriedkov, 

eliminuje plynné emisie, v textilnom priemysle k ošetreniu materiálov a ako športový 

stimulant.  

2.5.1 Hnojivo NPK a močovina 
 

Nárast ľudskej populácie neustále zvyšuje požiadavky na potravinové zabezpečenie. 

Tento fakt kladie zvýšené nároky na produkciu plodín, a tým aj množstvo živín v pôde. Kedže 

množstvo prirodzených živín je obmedzené, je nutné živiny dodávať formou dusíkatých hnojív. 

Celosvetová spotreba dusíkatých hnojív v roku 2015 predstavovala podľa [10] 166,6 Mt 

a odhadovaná spotreba pre rok 2020 sa blíži ak hranici 200 Mt. Ako je zrejmí z nasledujúceho 

textu, dominantnou formou dusíku v dusíkatých hnojivách je práve amoniak. 

NPK sú priemyselné hnojivá  používanými v poľnohospodárskom sektore. Pri ich 

definovaní je nutné brať do  úvahy pomer zložiek N (dusík), P (fosfor), K (draslík). Okrem 

uvedených prvkov sú v nich obsiahnuté sekundárne nutrienty, ako vápnik (Ca), horčík (Mg) 

alebo sodík (Na) [11]. 

Obr. 2.4.3 závislosť konverzie pri syntéze amoniaku na teplote a tlaku 
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Proces výroby kyseliny dusičnej pozostáva z katalytickej oxidácie amoniaku. Dusičnan 

amónny vzniká neutralizáciou kyseliny dusičnej amoniakom. Zmiešavaním dusičnanu 

amónneho s rôznymi prímesami (dolomit, síran amónny, magnezit a ďalšie) vznikajú rôzne 

druhy NPK hnojív- schéma zobrazená na Obr. 2.5.1 [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

 
Komerčná výroba močoviny je založená na syntéze oxidu uhličitého s amoniakom pri 

vysokom tlaku za vzniku karbamátu amónneho, ktorý je následne zahriatím dehydratovaný, 

následkom čoho vzniká močovina (CO(NH2)2) a voda[11]. Okrem poľnohospodárskeho 

sektora, kde je označované ako najkoncentrovanejšie dusíkaté hnojivo na svete, sa využíva 

v technickom sektore ako náplň do katalyzátorov a podieľa sa na znižovaní emisií výfukových 

plynov [18]. 

Obr. 2.5.1  Schéma popisujúca základný princíp výroby dusíkatých hnojív v spoločnosti Duslo.a.s.   [18] 
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2.5.2 Chladivo 

 
Amoniak je ako chladivo R717 jedno z najstarších a najrozšírenejších prírodných 

chladív. Používa sa pri parných i sorpčných obehoch,  vo veľkých priemyselných chladiacich 

zariadeniach (hokejové štadióny a pod.). V šesťdesiatych rokoch devätnásteho storočia došlo 

k útlmu v používaní R717, kedy bol nahradený freónovými chladivami, avšak na prelome 

tisícročí došlo k opätovnému rozvoju v používaní R717, a to v dôsledku jeho ekologickejších 

vlastností oproti ostatným chladivám . Jeho nevýhodou je, že reaguje s meďou a zinkom, a 

z toho dôvodu nesmú byť použité obvyklé hermetické a polohermetické kompresory, a 

v chladiacich okruhoch nesmú byť potrubia a výmenníky tepla z medi [28]. 
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3. Odpadové vody 
 

Cieľom tejto kapitole je definovať pojem „odpadová voda“, jej rozdelenie a spôsoby 

sanácie nakoľko odpadové vody  sú  zdrojom, z ktorého je možné amoniak odstrániť pomocou 

metód na to určených. 

Odpadová voda je podľa [14] definovaná ako voda použitá v obytných, výrobných, 

poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo dopravných 

prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková 

voda zo skládok odpadov a odkalísk.  

3.1 Rozdelenie odpadových vôd  
 

Odpadovú vodu môžeme podľa [14] rozdeliť podľa miesta vzniku na komunálnu a 

priemyselnú.  

Komunálna odpadová voda  pochádza z ľudských sídiel a obsahuje značné množstvo 

splaškov. Taktiež je v nej možné nájsť vodu z povrchového odtoku a dažďovú vodu v prípade 

priesaku.  Splaškovú vodu delíme ako : 

 Šedá voda – splašková voda z činností v domácnosti, z kúpeľní, stravovacích zariadení, 

umývačiek riadu, práčok a pod, 

 Čierna voda - splašková voda z toaliet, obsahuje moč a exkrementy, 

 Voda z povrchového odtoku - zrážková voda zachytená zo striech obydlí, patrí sem aj 

voda z roztápania snehu.  

Šedú vodu je možné po úprave použiť ako vodu prevádzkovú (bielu), ktorá je spolu 

s vodou z povrchového odtoku využiteľná na splachovanie toaliet, alebo polievanie záhrad. 

Priemyselná voda je voda z výrobných činností v priemysle a službách. Zaraďujú sa sem 

aj vody určené na chladenie zariadení, ktoré obsahujú prebytočné teplo [14]. 

3.2 Čistenie komunálnych odpadových vôd  

 
Proces čistenia odpadových vôd  spravidla prebieha v zariadeniach na to určených, a to 

v čističkách odpadových vôd (ČOV). Proces čistenia sa rozdeľuje do 3 čiastkových procesov, 

kde zaraďujeme mechanické, fyzikálno-chemické a biologické procesy.  



 

23 
 

Mechanickými procesmi sa označuje predúprava  (mechanické čistenie) odpadovej vody 

formou lapačov štrku, hrablíc, lapačov piesku (tiež je možné zaradiť lapač tukov a látok 

s menšou hustotou ako má voda), vďaka ktorým je odpadová voda zbavená hrubých nečistôt 

[14]. 

Primárnym stupňom  je označované mechanické čistenie sedimentáciou. Sedimentácia 

je gravitačná separácia nestabilných a nestabilizovaných suspendovaných látok, ktorých merná 

hmotnosť je väčšia alebo menšia ako voda. Usadzovaním možno odstrániť až 80-90%  

rozptýlených látok [14]. 

Pod sekundárnym stupňom býva označené biologické čistenie. Sem sú zaradené aj 

biochemické procesy na odstránenie rozpustných látok (amoniak, fosfor). Znečisťujúce látky 

v odpadových vodách sú potravou (substrátom) pre mikroorganizmy [14]. 

Podľa prístupu kyslíka je biologické čistenie rozdelené na: 

 aeróbne -  prebieha za prítomnosti aeróbnych organizmov za prístupu vzduchu, 

 anaeróbne-  prebieha za prítomnosti fakultatívne anaeróbnych mikroorganizmov bez 

prístupu vzduchu. 

Terciárny stupeň čistenia je využívaný len v prípadoch, kedy je nutné dočistiť vodu, 

ktorá prešla mechanickým a biologickým stupňom. Medzi procesy terciárneho stupňa 

dočisťovania patria napríklad filtrácia, sorpcia, koagulácia, poprípade ozonácia. Výstupom 

terciárneho stupňa je vyčistená voda, ktorá je vypustená do recipientu [14] .  
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4. Metódy odstraňovania amoniaku z odpadových vôd 
 

Z dôvodu energeticky náročnej výroby amoniaku, jeho toxicite voči vodným 

organizmom  a zvýšenému výskytu v odpadových vodách bolo nutné vytvoriť viacero metód 

k jeho odstraňovaniu z odpadových vôd. Cieľom kapitoly je prestaviť dvanásť metód na 

odstraňovanie amoniaku z odpadových vôd. Úvodná časť kapitoly sa venuje rozdeleniu metód 

podľa princípu separácie amoniaku, následne je uvedený prehľad metód, a záver kapitoly je 

venovaný ich zhodnoteniu. V podkapitolách sú predstavené jednotlivé metódy, kde je 

vysvetlený základný princíp ich fungovania, účinnosť, ako aj výhody a nevýhody ich použitia 

v praxi. Metódy boli vybrané na základe princípu odstraňovania amoniaku, ktorý reprezentujú, 

ako aj typ odpadovej vody (komunálna, priemyslová), ktorú ju vďaka nim možné upravovať. 

Rozdelenie metód podľa princípu separácie:  

 Biologický - Nitrifikácia, Denitrifikácia, Deamonifikácia (Annamox), Nitritácia, 

využitie umelých mokradí 

 Chemický- Chlórovanie do bodu zlomu, Ozonácia, Precipitácia struvitu, Iontová 

výmena 

 Fyzikálny - Stripovanie vzduchom, parou; Vákuová membránová destilácia, Kapacitná 

deionizácia, reverzná osmóza 

 Kombinovaný - MBfR 

Podľa frekvencie využívanosti: 

 Konvenčné- Nitrifikácia, Denitrifikácia, Stripovanie vzduchom, využitie umelých 

mokradí 

 Nekonvečné- Stripovanie na rotačnom lôžku, Stripovanie v hydrodynamickom 

kavitačnom reaktore, Kapacitná deionizácia 

 

4.1 Nitrifikácia, Denitrifikácia  

 
Za účelom odstránenia znečisťujúceho rozpusteného amoniaku v odpadových vodách sa 

najčastejšie využíval proces nitrifikácie a denitrifikácie. Jedná sa o proces aeróbneho 

biologického čistenia.  
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Priebeh nitrifikácie je dvojstupňový. V prvom stupni amoniak oxiduje na dusitany pomocou 

baktérií Nitrosomonas a Nitrosococcus: 

      2𝑁𝐻3 + 3 𝑂2 → 2𝑁𝑂2
− + 2𝐻2 + 2𝐻2𝑂 + 619𝑘𝐽                    (5) 

 a v druhom stupni sú dusitany oxidované baktériemi Nitrobacter a Nitrocystis na dusičnany.  

                     2𝐻𝑁𝑂2 + 𝑂2 → 2𝑁𝑂3
− + 2𝐻+ + 96𝑘𝐽                                (6) 

V druhom stupni je však nutná prítomnosť donora vo forme chemicky viazaného kyslíka 

(COD-Chemical oxygene demand) [16]. 

Nevýhodou nitrifikácie je vysoká spotreba energie, ktorá dosahuje hodnoty 0,1 kWh/m3, 

čo pri stredne veľkom zariadení ( spotreba 0,45 kWh/m3) môže tvoriť až 22 % celkovej spotreby 

energie zariadenia. ¸Ďalšou nevýhodou metódy je dodávanie chemický viazaného kyslíka, a 

zaistenie úplnej denitrifikácie.. Vo veľkých zariadeniach sa hodnoty pohybujú v rozmedzí 1,9-

3,3 kg methanolu na kilogram dusíku vo forme dusitanov [16]. 

Denitrifikáca prebieha ako redukcia dusičnanov na dusitany a následne ďalšou 

redukciou na dusík, resp. oxid dusný. Priebeh redukcií zabezpečujú baktérie typu Micrococcus, 

Pseudomonas, avšak na rozdiel od nitrifikácie, denitrifikácia prebieha bez prístupu kyslíka [14]. 

                  2𝐻𝑁𝑂3 → 2𝐻𝑁𝑂2 → 2𝐻𝑁𝑂 → 𝑁2                                       (7) 

Podľa poradia, v ktorom procesy nasledujú rozdeľujeme: 

 Pre-denitrifikácia, 

 Post-denitrifikácia, 

 Simultánna nitrifikácia a denitrifikácia. 

Ďalším kritériom delenia procesov je spôsob aktivačného procesu: 

 s postupným tokom, 

 s postupným zaťažovaním, 

 s regeneráciou kalu, 

 obehový aktivačný proces, 

 selektorová aktivácia, 

 šachtová aktivácia, 

 zmiešavacia aktivácia. 

Jednotlivým aktivačným procesom sa bližšie venuje zdroj [14]. 
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Aktivačný proces s postupným tokom - Na Obr. 4.1.1 je odpadová voda (a) pri 

aktivačnom procese s postupným tokom premiešaná na počiatku nádrže s recirkulovaným 

aktivovaným kalom (d) a následne preteká niekoľko metrovou dlhou nádržou s nízkym 

prietokovým profilom. Pri prietoku nádržou dochádza ku nežiadúcemu stavu, a tým je pokles 

rýchlosti spotreby kyslíku, ako aj koncentrácia rozpusteného substrátu. Oblasť 1 je 

denitrifikačnou zónou, do ktorej je privedená vnútorná recirkulácia aktivovaného kalu. V 

oblasti 1´ prebieha nitrifikácia, a tá je priamo spojená  s dosadzovacou nádržou (2). 

Z dosadzovacej nádrže vychádza odtok (b) a prebytočný aktivovaný kal (c).   

 

 

 

 

 
 

 

Aktivačný proces s postupným zaťažovaním -  Problému so zmenou koncentrácie 

pozdĺž aktivačnej nádrže je možné zamedziť použitím postupného zaťažovania. Rozdielom je 

to, že je odpadová voda privádzaná viacerými vtokmi pozdĺž  celej nádrže. Dosiahne sa tým 

rovnomerné zaťaženie a aj rovnomerná spotreba kyslíka. Schéma tohto procesu (Obr. 4.1.2) je 

rovnaká ako v predchádzajúcom príklade, s jediným rozdielom v prívode kvapaliny (a). 

 

 

Obr. 4.1.2 Aktivačný proces s postupným zaťažovaním 

 

Obehový aktivačný cyklus (Obr. 4.1.3) sa líši od predchádzajúcich príkladov tým, že 

aktivačná zmes cirkuluje v uzavretej oválnej nádrži, a je uvedená do pohybu prevzdušňovacími 

zariadeniami-ventilátormi. Tie taktiež dodávajú kyslík, ktorý podporuje baktérie v aktivite. 

Obr. 4.1.1 Aktivačný proces s postupným tokom 
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Nádrž býva obvykle 3 až 5 m dlhá a čas obehu zmesi trvá len niekoľko desiatok minút, čo 

umožňuje  vytvoriť vedľa seba denitrifikačnú (1) a nitrifikačnú (1´) zónu. Do nádrže vstupuje 

prítok z usadzovacej nádrže (a) a vyteká do dosadzovacej nádrže.  Z dosadzovacej nádrže 

vychádza odtok (b) a prebytočný aktivovaný kal (c). Vetva (d) predstavuje recirkuláciu 

aktivovaného kalu. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Deamonifikácia 
 

Deamonifíkácia je inovatívny proces odstraňovania amoniaku, ktorého technológia má 

potenciál stať sa energeticky neutrálnou metódou určenou na odstraňovanie  amoniaku a dusíka 

z tokoch obsahujúcich vysokú koncentráciu týchto látok (odpadové kaly, presiaknutá voda zo 

skládky) [16]. 

Deamonifikácia môže byť realizovaná dvomi prístupmi, a to: 

 čiastočná nitrifikácia (PN/AMX) v spojení s baktériemi typu Annamox (Anaerobic 

ammonia oxidation), 

 čiastočná denitrifikácia (PDN/AMX) v spojení s baktériemi typu Annamox. 

Výhodou baktérií Annamox je , že využívajú dusitan (NO2
-) ako elektrónový akceptor, ktorý 

oxiduje amoniak za vzniku plynného dusíka, bez potreby donora vo forme chemicky viazaného 

kyslíka (COD), ako v prípade denitrifikácie, a tým znižuje energetickú náročnosť až o 63 % 

[15,16]. 

Prístup pomocou PN/AMX prebieha v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni 

dochádza k počiatočnej nitrifikácii, ktorá premieňa približne 53 % amoniaku na dusitany. 

V nasledujúcom kroku dochádza vďaka baktériám typu Annamox  konverzia dusitanov a 

zvyšného amoniaku na plynný dusík, pričom ku reakcii dochádza bez prítomnosti kyslíka. 

Teooretickým výpočtom bolo určené, že metóda typu PN/AMX dokáže premeniť 89 % 

vstupného amoniaku [15,16]. 

Obr. 4.1.3 Obehový aktivačný proces 
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Účinnosť metódy PDN/AMX je závislá na množstve chemicky viazaného kyslíka 

v odpadovej vode, a tiež na produkcii dusitanov, pričom pri ideálnych podmienkach je 

teoreticky  možné dosiahnuť úplné odstránenie amoniaku z vody [16]. 

V porovnaní s konvenčnými metódami nitrifikácie a denitrifikácie ukazuje 

deamonifikácia lepšie výsledky z ekonomického hľadiska,  ako aj environmentálnej 

udržateľnosti. Podľa zdroja [15] znižuje energetickú náročnosť o 63 % v porovnaní s klasickým 

procesom nitrifikácie a denitrifikácie, 80 % redukciu v tvorení biomasy, 100% redukcia 

v spotrebe prídavného uhlíka- proces je autotrofný.  Nevýhodou je, že organizmy procesu 

deamonifikácie rastú veľmi pomaly, takže proces bez ich umelého rozmnoženie je veľmi 

pomalý.   

4.3 Odstraňovanie amoniaku pomocou umelých mokradí 

 
Odpadová voda znečistená amoniakom, príp. fosforom spôsobuje rast rias a siníc 

v prípade, že je vypustená do prírodných vôd bez čistiaceho procesu. 

Umelo vybudované mokrade sú vyvinuté z prírodných mokradí, ktoré majú vysokú 

toleranciu na množstvo znečistenia vo vode. Ich primárnou výhodou sú minimálne prevádzkové 

náklady, solídna účinnosť a možnosť zapadnúť do prirodzeného reliéfu krajiny. 

Bežné umelé mokrade pozostávajú z rastlín, substrátu, a mikróbov, medzi ktoré sa 

zaraďujú baktérie ako Annamox, a pod. Podľa zdroja [25] je menej než 25% dusíka vo forme 

amoniaku absorbovaného koreňmi rastlín a viac ako 50% je spotrebovaných baktériami. Pri 

odstraňovaní amoniaku prebiehajú procesy nitrifikácie a denitrifikácie,  pre ktorú je potrebné 

dodávať uhlík (COD). Pri tejto metóde sa v odpadovej vode uhlík rozpadá a je spotrebovaný 

rastlinami.  

Na následné zlepšenie nitrifikácie sa využívajú tieto postupy:  

 Prevzdušnenie (kompresorom) - zásadnou nevýhodou je spotreba energie. 

 Využitie spádu  (vodopád) - zdroj [25] uvádza, že pri použití spádu s výškou 1,8 m bolo 

dosiahnuté navýšenie množstva kyslíka v odpadovej vode z 2 mg/L na 6 mg/L.  

 Využitie zaplavovania - proces je rozdelený na suchú a mokrú fázu, kedy sa nechá 

mokraď vystavená okolitému vzduchu, a následne dôjde k jej zaplaveniu.  

Na Obr. 4.3.1 je zobrazená nezaplavená umelo vybudovaná mokraď určená na čistenie 

odpadových vôd. 
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Metóda nie je vhodná na priemyselné využitie. Jej účinnosť je závislá na vonkajších 

vplyvoch, hlavne na počasí. Jej využitie môže byť vhodné pre malé obce, ktoré nemajú prístup 

ku kanalizačnej sieti.  

4.4 Chlórovanie do bodu zlomu (Breakpoint chlorination) 
 

Chlórovanie v bode zlomu je názov pre sériu reakcií, ktoré opisujú chovanie chlóru 

pridaného do kontaminovanej odpadnej vody za účelom jej dezinfekcie. Metóda bola objavená 

v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia za účelom dezinfekcie pitnej vody, a od tej doby 

prešla značným vývojom [21]. 

Proces je založený na oxidácii amoniaku na plynný dusík, čím je odstraňovaný 

z kvapaliny. Využíva sa ako dočisťovacia technológia, čo znamená, že nie je vhodná pre vysoké 

koncentrácie amoniaku. Po pridaní chlóru do odpadovej vody sa inicializuje reakcia s chlórnou 

kyselinou za vzniku chloramínov. Následným pridávaním chlóru po dosiahnutí bodu zlomu 

„breakpoint“ (objavuje sa keď sa vytvárajú voľné zostatky chlóru) dochádza ku konverzii 

chloramínu na plynný dusík [20]. 

Proces podlieha nasledovnej reakcii:   

𝑁𝐻4
+ + 1,5𝐻𝑂𝐶𝐿 → 0,5𝑁2 + 1,5𝐻2𝑂 + 2,5𝐻+ + 1,5𝐶𝑙−                          (7) 

Stechiometricky, pomer hmotností Cl2:NH3 je 7,6:1, ktorý je potrebný ku oxidácii 

amoniaku na plynný dusík. Pri procese je nutné dbať aj na hladinu pH, pretože pri príliš nízkom 

pH by mohlo dôjsť k vzniku kyselín, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali reakciu. Na udržanie 

Obr. 4.3.1 Umelo vybudovaná mokraď [29] 
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pH v priaznivej oblasti (nad 6,3) sa pridáva činidlo CaCO3. V prípade, že pH stúpne nad 8, 

dochádza k spomaleniu reakcie. Táto metóda môže byť v určitých podmienkach vhodná na 

dočisťovanie odpadových vôd s nízkymi koncentráciami amoniaku, avšak je veľmi citlivá na 

zmeny v prostredí [20]. 

4.5 Precipitácia struvitu (Struvite precipitation) 
 

Metóda spočíva v precipitácii amoniaku na struvit, tiež označovaného ako magnézio-

amoniakálny fosfát. Riadi sa reakciou:  

         𝑀𝑔2+ + 𝑃𝑂4
3− + 𝑁𝐻4

+ + 6𝐻2𝑂 ↔ 𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 ∗ 6𝐻2𝑂   (8) 

Výhodou tejto precipitácie je, že struvit má veľmi nízku rozpustnosť vo vode 

(0,169  gL- 1 pri 25 °C), čím sa zjednodušuje jeho separácia, a následne môže byť využitý ako 

zložka priemyselných hnojív. Reakciu je možné riadiť pomocou ovplyvňovania pH a teploty, 

čo možno docieliť rôznymi prísadami pridanými do zmesi, ako napríklad pridanie vápnika vo 

forme CaCO3 [20]. 

Podľa zdroja [20] je pre túto metódu ideálnou hodnotou pH = 9,5 pri molárnom pomere 

zložiek Mg2+ : NH4 
+ : PO4 

3−   približujúcemu sa hodnotám 1.15 : 1 :1, pri ktorých je možné 

dosiahnuť  efektívne hodnoty odstraňovania amoniaku a zároveň nízkej koncentrácie PO4 
3− na 

odtoku.  

Mg2+ sa do reakcie dostáva z chloridu horečnatého (MgCl2), ktorý pôsobí ako činidlo. 

Pridávanie  činidla do reakcie je najväčšou nevýhodou tejto metódy, kvôli veľkým nákladom 

na prevádzku. 

Na Obr. 4.5.1 je zobrazená schéma zostavy určenej na precipitáciu struvitu.  
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Obr. 4.5.1 Schéma procesu precipitácie struvitu z amoniaku, 1-reaktor, 2-recyklačná vetva,3 označuje malé 
častice, 4- zásobník na MgCl2; 5- označuje veľké častice, 6- výtok, 7- zásobník na NaOH, 8-produkt precipitácie, 

9-zásobník 

 

4.6 Iontová výmena (Ion exchange)  

 
Iontová výmena (tiež Iontovýmena)  je reverzibilný chemický proces, pri ktorom 

dochádza ku výmene nežiadúcich nabitých častíc z kontaminovanej vody za  relevantné nabité 

častice z aktivovaného iontomeniča (ionexu). Iontomeniče označujú skupinu nerozpustných 

pevných látok s veľkou povrchovou plochou, ktoré obsahujú ionizovateľné funkčné skupiny. 

Existujú dva typy iontomeničov, a to katexy (katiónaktívne meniče), ktoré odstraňujú 

z odpadových vôd katióny, a anexy (aniónaktívne meniče), ktoré odstraňujú anióny [30]. 

Pri odstraňovaní amónneho katiónu (NH4
+) sa najčastejšie využíva anorganický katex 

zeolit - označuje minerály s pórovitou štruktúrou, ktorá okrem amónneho katiónu môžu 

odstraňovať aj Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Zeolity sa rozdeľujú na základe pomeru kremíka a hliníka 

v ich štruktúre. Najčastejšie využívaným a dostupným zeolitom pri tejto metóde je klinoptilolit 

(Si : Al = 5,7:1) [20]. 

Na Obr. 4.6.1 je zobrazená schéma procesu výmeny iónov na zeolitovom lôžku pre 

odstraňovanie amoniaku. Odpadová voda 1) je privádzaná do reaktora 4) spolu s regenerantom 

3), ktorý vzniká pri regenerácii zeolitu ako vysoko koncentrovaná tekutina. V reaktore 

dochádza ku  reakcii, z ktorého odchádzajú 2 zložky - vyčistená kvapalina (8) a oddelený 

vysoko-koncentrovaný roztok amoniaku (5), ktorý sa hromadí v zásobníku 6). Následne 
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v elektrochemickom reaktore (7) dochádza ku elektrolýze produkujúcej chlór, ktorý reaguje 

s amoniakom z roztoku, za vzniku plynného dusíku [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medzi výhody využitia tejto metódy patrí jej vysoká účinnosť, avšak na jej dosiahnutie 

musia byť splnené viaceré podmienky. Najdôležitejšími podmienkami sú špecifická 

intovýmená kapacita ionexu, jeho selektivita na odstraňovaný ión, tepelná a chemická odolnosť 

a spôsob regenerácie. V praxi to umožňuje dosiahnuť prísne sanačné limity. V prípade, že pre 

určitý typ odpadovej vody nebude správne zvolený ionex, účinnosť metódy bude klesať.  Medzi 

nevýhody metódy patrí aj obmedzené využitie na sanáciu nenabitých foriem látok, a aj vysoká 

cena špecifických ionexov [30]. 

4.7 Stripovanie amoniaku vzduchom, parou 

 
Stripovanie amoniaku je najznámejšia a najrozšírenejšia metóda pre odstraňovanie 

amoniaku z odpadových vôd. Rozlišujú sa stripovanie vzduchom alebo  parou, pričom 

stripovanie vzduchom je častejšie aplikované, kvôli absencii ohrevu, a následnej úspore 

energie, v porovnaní so stripovaním parou, kedy je nutné dosahovať prevádzkové teploty vyššie 

ako 95 °C [20]. 

Princíp technológie spočíva v prechode rozpusteného amoniaku z kvapalnej fázy do 

plynnej fázy. Prechod kontaminujúcich látok je podporovaný zvýšením merného povrchu 

kontaminovanej vody vzhľadom na plynnú fázu (vzduch). Zvýšenie povrchu sa dosahuje 

Obr. 4.6.1 Schéma procesu výmeny iónov na zeolitovom lôžku pre odstraňovanie amoniaku[20] 
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prebublávaním vody bublinkami plynu alebo rozstrekovaním kontaminovanej vody v kolóne. 

Pri prechode medzi fázami sa distribúcia kontaminantu riadi Henryho zákonom: 

              𝐻𝑐 =
𝐶𝑔

𝐶𝑙
                 (9) 

Kde: 𝐻𝑐 označuje Henryho konštantu, 

        Cg je obsah kontaminantu v plynnej fáze, 

        Cl je obsah kontaminantu v kvapalnej fáze. 

Podľa Henryho zákona následne platí, že parciálny tlak plynu nad kvapalinou pri 

konštantnej teplote je priamo úmerný jeho koncentrácii v kvapaline. Prevzdušňovanie 

kvapaliny zväčšuje kontakt medzi fázami, čo má za následok urýchlenie ustaľovania rovnováhy 

medzi kontaminantom v jednotlivých fázach [30]. 

Na prevzdušňovanie (aeráciu) slúžia vertikálne prevzdušňovače, v ktorých vďaka 

gravitácii voda voľne preteká alebo sa rozstrekuje. Medzi prevzdušňovače zaraďujeme 

stripovacie veže, rozstrekovacie prevzdušňovače a horizontálne prevzdušňovače (aeračné veže) 

[30]. 

Na Obr. 4.7.1 je zobrazená stripovacia veža. V praxi dosahuje toto zariadenie výšku 

5- 12 m so štvorcovým alebo kruhovým prierezom a je uchytená k podlahe ukotvením (7). Do 

veže vstupuje znečistená voda cez vstup (1), následne vstupuje do rozprašovača (3), v ktorom 

sa odpadová voda rozprašuje na výplň veže (4),  a gravitačne cez ňu preteká v protismere prúdu 

vzduchu vháňanému zospodu. Prečistená voda  sa zhromažďuje v zbernej nádrži (6). Výplň 

veže tvoria rôzne materiály (PVC, PE, keramika). Dôležitou požiadavkou pre výplň je 

zabezpečenie maximálnej kontaktnej plochy medzi plynnou a kvapalnou fázou pri udržaní 

dostatočnej priechodnosti vody a vzduchu. Vzduch je do veže vháňaný ventilátorom, prípadne 

kompresorom (8). Distribučné prepážky (5) napomáhajú rovnomernému vháňaniu vzduchu do 

kolóny. Vháňaný vzduch pri prechode vežou strháva kontaminant. V hornej časti veže 

prechádza zmes cez odhmlievacie zariadenie nazývané aj kvapôčkový separátor (2), ktorého 

úlohou je odstrániť strhnuté kvapôčky vody z plynnej fázy [30]. 
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Po oddelení kvapôčok je nutné uvoľnený amoniak zachytiť. Stripovacie jednotky sú 

spojené s absorpčnými vežami,  ktoré zachytávajú uvoľnený amoniak. V súčasnosti je 

využívaná absorpcia, ktorá zachytáva amoniak pomocou kyseliny sírovej za vzniku síranu 

amónneho, ktorý je využiteľný ako hnojivo [20]. 

Horizontálne prevzdušňovače sú v porovnaní so stripovacími vežami z hľadiska 

rozmerov menšie. Ich výška dosahuje maximálne 2 metre a ich výhodou je použitie v miestach, 

kde sú obmedzené priestorové možnosti a majú nižšie nároky na údržbu [30]. 

Efektivita stripovania je závislá hlavne na hodnotách pH a teploty, pomeru vzduchu 

a odpadovej vody. Zdroj [26] uvádza 4 merania účinnosti, pri ktorých boli použité hodnoty 

zobrazené v Tab. 3: 

Tab. 3 Namerané hodnoty štúdie [26] 

Počiatočná koncentrácia [mg/L] pH Čas [h] Účinnosť [%] 

2215 11,5 24 95 

3260 11 12 94 

500 11 12 90 

220 11 24 89 

 

Obr. 4.7.1.1 Schéma konvenčnej stripovacej veže[30] 
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Výhodami metódy stripovania vo vertikálnych stripovacích vežiach  je vysoká účinnosť  

pre odpadové vody s vysokými koncentráciami amoniaku. Pri nízkych koncentráciách je však 

metóda nerentabilná. Z dôvodu pridávania kyseliny sírovej pri odstraňovaní amoniaku 

narastajú náklady na prevádzku, ktoré sú znížené predajom produktu reakcie - síranu amónneho 

použiteľného ako priemyselné hnojivo. 

4.8 Stripovanie amoniaku v hydrodynamickom kavitačnom 

reaktore 
 

Metóda odstraňovania amoniaku je nekonvenčnou metódou vo fáze vývoja a témou sa 

detailnejšie zaoberá [19].  Metóda využíva jav kavitácie, kedy pri rozšírení potrubia dochádza 

k náhlemu zníženiu tlaku pod hodnotu tlaku vyparovacieho, a tým k vytvoreniu veľkého 

množstva mikrobublín. Mikrobubliny pri svojom rozpade uvoľňujú množstvo energie, čo má 

za následok zvýšenie teploty a tlaku v určitom mieste potrubia. Takéto prostredie je vhodné na 

oxidáciu chemických zlúčenín. Odstraňovanie amoniaku pomocou kavitácie je v podstate 

proces stripovania, kde je prídavný vzduch v procese nahradený kavitačným javom. 

Na Obr. 4.8.1[19] je zobrazená schéma experimentálneho zapojenia tejto metódy. 

   

Obr. 4.8.1 Schéma experimentálneho zapojenia hydrodynamického kavitačného reaktora 

(HDC) na odstraňovanie amoniaku. 1) pumpa, 2) prietokomer, 3) Venturiho trubica, 4) 

frekvenčný menič, 5) merač pH, 6) ovládanie hodnoty pH v zmesi, 7) dávkovacia jednotka 

na reguláciu pH, 8) merač teploty, 9) regulátor teploty, 10) chladič, 11) kompresor, 12) 

vstup vzduchu, 13) HDC 
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  Miera kavitácie je reprezentovaná bezrozmerným kavitačným číslom Cv. dosahujúcim 

hodnoty od 0 do 1.  Čím je kavitačné číslo menšie, tým sa zvyšuje intenzita kavitácie. Merania 

podľa [19] boli uskutočnené pri prietokoch 40,55,70 a 85 L/min, s počiatočnou koncentráciou 

2500  mg/L  pri ustálenej teplote 30 °C, pH = 11, bez pridávania vzduchu a pri premennej 

hodnote  Cv = 0,53; 0,28; 0,17; 0,12. Výsledky merania sú zobrazené na Obr. 4.8.2. 

 

 

Obr. 4.8.2 Zobrazenie  závislosť účinnosti odstránenia amoniaku v závislosti na čase a pri rôznych hodnotách Cv 

 

Z obrázku je zrejmé, že pri  hodnote Cv = 0,12 je možné dosiahnuť najvyššiu účinnosť 

v daných podmienkach, pričom po 24 hodinách bola účinnosť zariadenia 89 %. Túto hodnotu 

je možné zvýšiť pridaním kompresora do zostavy. 

Zlepšenie účinnosti je tiež možné dosiahnuť pri zvýšení teploty. Pri prietoku 25 L/min, Cv=0,12 

a 6 hodinách  bolo pri 30 °C dosiahnutá účinnosť 70,4 %, pričom pri teplote 60 °C bola účinnosť 

99,3 %. 

Táto metóda predstavuje inovatívny prístup. Medzi jej výhody patrí , že  pomocou nej 

možno odstraňovať amoniak aj z odpadových vôd, ktoré majú vyšší obsah olejov, prímesí, 

alebo väčšou penivosťou. Na rozdiel od iných metód, pri ktorých je nutné k dosiahnutiu 

dobrých účinností odpadovú vodu zahrievať, vďaka kavitačnému javu sa dokáže voda zahriať 

v krátkom čase bez prídavných ohrievačov. Nevýhodou systému je hlučnosť zariadenia 

a požiadavka na kvalitné vybavenie odolné opotrebeniu spôsobeného vibráciami a vysokými 

teplotami.  
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4.9 Vákuová membránová destilácia  

 
Metóda membránovej destilácie bola pôvodne určená na proces desalinácie, ale môže 

byť taktiež využitá na odstraňovanie amoniaku z odpadových vôd. Amoniak môže byť získaný 

kondenzáciou alebo rozpustením vo vode za vzniku roztoku na prestupnej strane membrány. 

Ďalším dôležitým faktorom je to, že zachytený amoniak môže byť podľa zdroja [24] využitý 

na zachytávanie CO2 pri úpravách kalu v bioplynových staniciach, čo môže mať skvelý 

potenciál na uzavretie uhlíkovej slučky v produkcii bioplynu.  

Podobne ako iné stripovacie procesy založené na systéme membrán, tak aj membránová 

destilácia využíva mikropórové hydrofóbne membrány. Na membránach dochádza k prestupu 

amoniaku z plynnej na kvapalnú fázu a opačne. Častice prechádzajú membránou na základe 

rozdielnych hodnôt tlakov nasýtených pár. V porovnaní s membránovými procesmi, ktoré sú 

riadené tlakom, roztok určený na separáciu nepreteká cez membránové póry, čo môže pozitívne 

ovplyvniť trvanlivosť membrán. Táto metóda dosahujú vyšších prietok skrz membránu, a to 

vďaka väčšiemu rozdielu tlakov spôsobených vákuovou pumpou [24].  

Na Obr. 4.9.1 [24] je zobrazená schéma vákuovej membránovej destilácie. Peristaltické 

čerpadlo (1) tlačí kvapalinu (kal) z nádrže (2) cez potrubie, prechádza cez kúpeľ (3), kde 

dochádza k ohrevu a premiešaniu. Štúdia [24] využíva prietok 15 -60 mL/min, podľa nastavenia 

čerpadla, teplota pri meraniach sa líšila (35-75 °C). Vákuová pumpa (4) vytvára v reaktore (5) 

požadované vákuum, pričom absolútny tlak dosahoval hodnoty 3-15 kPa.  Oddelený amoniak 

a vodná para kondenzujú v kondenzátore (6) pri 0 ± 2 °C a zberajú sa v kondenzačnej nádrži 

(7). Červená slučka predstavuje kvapalnú fázu, modrá predstavuje plynnú fázu. 
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Obr. 4.9.1 Schéma vákuovej membránovej destilácie 

 

  Vákuová membránová destilácia je inovatívna metóda s dobrým potenciálom z hľadiska 

využiteľnosti v budúcnosti. Medzi jej výhody patrí vysoká odolnosť voči neprchavým látkam 

a nízka pracovná teplota, čo znižuje prevádzkové náklady. Výhodou voči klasickej destilácii je 

potreba menšieho reaktora , kvôli zníženiu miesta pre expandovaný plyn, ktorý pri klasickej 

destilácii expanduje kvôli veľkému množstvu tepla.  

4.10 Flow-electrode capacitive deionization (FCDI) 

 
FCDI je koncept nekonvenčnej metódy, ktorá sa nachádza vo fáze vývoja. V súčasnosti 

sú v praxi zavedené niektoré metódy odstraňovania amoniaku, vďaka ktorým sa z odpadových 

vôd vylučuje amoniak vo forme solí (sulfát amónny alebo struvit). Tieto soli sa využívajú ako 

poľnohospodárske hnojivo, avšak podľa [23] majú približnú trhovú hodnotu (∼0,12 €*kg-1). 

Alternatívou k tradičným prístupom je využitie sytému Flow-electrode capacitive deionization 

(FCDI), ktorá umožňuje produkovať vodný roztok hydroxidu amónneho s hodnotou 

(∼1,90  €*kg-1), s využitím v plastikárskom a textilnom priemysle.  

 Princíp fungovania metódy využíva vzájomné priťahovanie rozdielne elektricky 

nabitých iónov. Na odstraňovanie amoniaku z odpadovej vody sa využíva elektricky nabitý 

kondenzátor. Amoniak a iné katióny počas procesu nabíjania kondenzátora migrujú  cez 

ionexovú membránu a hromadia sa v elektróde obsahujúcej tekutý uhlík, ktorá sa chová ako 

katóda. Po obrátení polarity sa konštantne nabité ióny (Na+,K+,Ca2+) uvoľnia z elektródy späť 
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do odpadovej vody, zatiaľ čo amoniak ostáva zachytený na katóde. Kapacitná deionizácia vo 

všeobecnosti využíva pórovité uhlíkové elektródy, ktoré sú však pri metóde (FCDI) nahradené 

plávajúcimi elektródami. Štruktúra jednotky FCDI je zobrazená na Obr. 4.10.1 [23].  

 
Obr. 4.10.1 Štruktúra jednotky FCDI 

 

Zdroj [23] udáva, že počiatočná koncentrácia amoniaku v odpadovej vode bola 43 mg/L. 

Počas nabíjania kondenzátora sa zvýšila koncentrácia na katóde až na 148 mg/L počas 120 

minút, avšak po prepólovaní kondenzátora sa na katóde túto koncentráciu nepodarilo udržať.  

Na účinnosť metódy majú významný vplyv prevádzkové podmienky, a to hlavne pomer času 

nabíjania a vybíjania kondenzátora,  obsah uhlíka v elektródach.  Hlavnou výhodou metódy je 

to, že nepotrebuje žiadne prídavné chemikálie potrebné pre činnosť metódy. Výhodou je taktiež 

to, že kondenzátor môže pracovať aj pri nízkom napätí v jednotkách voltov, čo znižuje spotrebu 

energie. 

4.11 Reverzná osmóza  
 

Priama osmóza je spontánny jav, kedy medzi dvomi roztokmi s rozličnými 

koncentráciami určitej látky je umiestnená polopriepustná membrána. Cez 

membránu  dochádza k spontánnemu prestupu látky z redšieho roztoku do hustejšieho, 

pretože snahou roztokov je vyrovnať koncentrácie na oboch stranách s cieľom ich stabilizácie. 



 

40 
 

Osmotický tlak, ktorý je vytvorený prestupom látky tlačí na membránu a je  meradlom 

koncentračného rozdielu. 

   Reverzná osmóza má opačný efekt. Vonkajší tlak, ktorý je väčší ako osmotický, 

tlačí na membránu a čistá voda z koncentrovanejšieho roztoku prechádza na stranu membrány 

s nižšou koncentráciou [27]. Účinnosť metódy bola zisťovaná v štúdii [26], kedy bola použití 

zostava využívajúca MBfR reaktor a reverznú osmózu. Pri počiatočných hodnotách amoniaku 

1400 mg/L bola dosiahnuté odstránenie amoniaku až na 97 %, pričom 38 % odstránil MBfR 

reaktor a 59 % bolo odstránených reverznou osmózou. 

 Na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je zobrazená schéma fungovania reverznej 

osmózy. Odpadová voda je zo zásobníka privádzaná do reaktora pod tlakom vyvinutým 

pumpou. Nečistoty z odpadovej vody sa cez membránu nedostanú, ale molekuly vody vďaka 

svojej malej veľkosti sa skrz membránu dostanú a následne sa ako vyčistená voda zbierajú 

v zbernej nádrži. Nečistoty, ktoré sa nedostali cez membránu sa ako koncentrát zberajú 

v zbernej nádrži koncentrátu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhodou reverznej osmózy  je schopnosť pracovať v širokej škále hodnôt pH a teplôt. 

Nevyžaduje žiadne prídavné chemické látky, čo má za následok zníženie prevádzkových 

nákladov. Okrem odstraňovania amoniaku je využiteľná aj pri desalinácii vody. Veľkou 

Or 4.11.1 Schéma reverznej osmózy 
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výhodou je  možnosť rozširovania zariadenia umiestnením viacerých membránových jednotiek 

za sebou. 

 Medzi najväčšie nevýhody  metódy patrí zanášanie membrány. Pri prekročení určitej 

hranice koncentrácie dochádza ku nárastu zanášania membrány a tým poklesu účinnosti 

metódy. Z tohoto dôvodu je Reverzná osmóza vždy inštalovaná v kombinácii s ďalšími 

metódami, ktoré zaistia odstránenie hrubých nečistôt pred samotnou reverznou osmózou. To 

má za následok zvyšovanie zložitosti celej technológie, ako aj zvýšenie investičných nákladov. 

4.12 MBfR reaktor (Membrane biofilm reactor) 

 
Membránový biofilmový reaktor je technológia pre úpravu vôd a odpadných vôd, ktorá 

je založená na stlačených membránach, ktoré dopĺňajú  plynný substrát do biofilmu, ktorým je 

membrána obalená. Biofilm je biologická blana tvorená mikroorganizmami, ktoré odstraňujú 

znečistenie. Hlavnými výhodami MBfR reaktora je vysoká účinnosť, nízka energetická 

náročnosť a taktiež to, že môže byť upravený na rôzne aplikácie.  V prípade, že je cez reaktor 

dodávaný kyslík, využívajú ho mikroorganizmami pre odstraňovanie amoniaku. Ak je cez 

reaktor dodávaný vodík, dochádza ku redukciu oxidovaných kontaminantov vo vode [22]. 

Poznatky o činnosti MBfR reaktora vychádzajú zo zdroja [22]. 

Reaktory, ktoré dodávajú mikroorganizmom kyslík (oxygen-based MBfRs) ponúkajú 

niekoľko výhod oproti konvenčnej metóde prevzdušňovania vody prebublávaním: 

 dosahujú vyššie hodnoty prenosu plynu, obzvlášť pri vysokom tlaku, vďaka čomu môžu 

byť použité menšie nádrže pri rovnakom výkone, 

 vďaka vyššej účinnosti prenosu plynu dochádza k energetickej úspore, 

 eliminácia bublania zabraňuje uvoľňovaniu skleníkových plynov a tekavých 

organických zlúčenín (VOC) do ovzdušia. 

V MBfR reaktore dochádza k odstraňovaniu amoniaku v biofilme, kde prebieha 

súbežne  nitrifikácia a denitrifikácia. Membránou je dodávaný plynný substrát (vzduch) 

a zdrojom amoniaku je odpadová voda. Reaktor podporuje rast baktérií spôsobujúcich 

nitrifikáciu dvomi spôsobmi: 

 Nitrifikačný biofilm sa tvorí na povrchu membrány, kde je najvyššia koncentrácia 

kyslíka, čím podporuje rast baktérií, a ich „konkurencie-schopnosť“ proti 

heterotropickým baktériám 
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  Heterotropické baktérie rastú na vonkajšom obale biofilmu,  čím chránia nitrifikačné 

baktérie voči chemickému a mechanickému poškodeniu, avšak pri ich veľkom navýšení 

sa znižuje účinnosť nitrifkácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 4.12.1 je zobrazený prierez biofilmom, pričom na pravej strane je zobrazený 

povrch membrány. Biofilm je rozdelený na 2 časti, a to časť, v ktorej dochádza k nitrifikácii, 

a na časť, kde dochádza k denitrifikácii. LDL predstavuje oblasť, v ktorej dochádza k difúzií 

medzi biofilmom, a odpadovou vodou, príp. inou kvapalinou. Na obrázku sú taktiež zobrazené 

približné krivky koncentrácii jednotlivých látok, pričom COD (Chemical oxygen demand) 

označuje množstvo kyslíka, ktorý musí byť využitý reakciami v danom mieste. Zmena 

koncentrácie plynov je hnacou silou pre prestup plynu cez stenu membrány.  

Obr. 4.12.2 znázorňuje najčastejšie konfigurácie MBfR reaktorov. V prípade, že je 

využitý paralelný prietok, využívajú sa škrupinové a trubkové reaktory s membránami, ktoré 

sú na 1 konci uchytené pevne, a na druhom buď voľne (a) alebo pevne (b). Ostatné reaktory 

predstavujú reaktory s kontinuálnym premiešavaním osadené membránami : (c)-membrány 

osadené v zväzkoch, (d) špirálovito vinutá membrána e) cross-flow – označuje prietok 

kvapaliny kolmo na membránu, (f) špirálovitý typ 

Obr. 4.12.1  prierez biofilmom [22] 



 

43 
 

 

Obr. 4.12.2 Rôzne konfigurácie MBfR reaktorov, Q- prietok kvapaliny, G-prietok plynu[22] 

  

 

Hlavnou výhodou MBfR reaktora je jeho úspora energie voči konvenčným metódam 

nitrifikácie a denitrifikácie, ktorá sa pohybuje v rozsahu 40-75 % podľa použitých technológii. 

Nevýhodou je pomalý rast baktérií Annamox, a tiež riziko vysokého nárastu 

Heterotropických baktérií, keď sa  pri ich rapídnom náraste znižuje účinnosť metódy.  
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4.13 ZHODNOTENIE METÓD 
 

Kapitola 4.13 popisuje zhodnotenie  predstavených metód odstraňovania amoniaku 

z odpadových vôd. Prehľad výhod, nevýhod a princípu technológie je uvedený v  Tab. 4. 

Tab. 4 Prehľad metód odstraňovania amoniaku 

metóda princíp výhody nevýhody 
charakteristika 

technológie 

Nitrifikácia, 

Dentrifikácia 
Biologický 

Overená spoľahlivá 
technológia s nízkymi 

prevádzkovými 

nákladmi 

vysoká spotreba energie 
(0,1 kWh/m3 ),  potreba 

dodávania chemicky 

viazaného kyslíka (1,9-
3,3 kg methanolu na 

1kg dusíka) k zaisteniu 

úplnej denitrifikácie 

konvenčná 

Deamonifikácia Biologický 

V porovnaní s 

konvenčnou 

nitrifikáciou a 

denitrifikáciou znižuje 
energetickú náročnosť 

až o 63%; tvorbu 

biomasy o 80%; proces 
je autotrofný 

Rast baktérií Annamox 

je veľmi pomalý, čo má 
za následok spomalenie 

celého procesu 

inovatívna 

Využitie umelých 

mokradí 
Biologický 

minimálne prevádzkové 
náklady, zapadá do 

reliéfu krajiny ako 

krajinotvorný prvok 

Nevhodná pre 
priemyselné využitie, 

účinnosť závislá od 

vonkajších vplyvov 

krajine blízka 

Chlórovanie 

 do bodu zlomu 
Chemický 

v určitých 
podmienkach vhodná 

na dočisťovanie 

odpadových vôd s 
nízkymi 

koncentráciami 

amoniaku 

citlivosť na zmeny v 

prostredí, nutnosť 

udržiavať pH nad 
hodnotou 6,3 ; v 

opačnom prípade je 

nutné ho umelo 
zvyšovať pomocou 

CaCO3  

prekonaná 

Precipitácia struvitu Chemický 

vytvorenie druhotnej 

suroviny-struvitu 
použiteľného v 

priemyselných 

hnojivách 

Pridávanie chloridu 

horečnatého (MgCl2) 

pôsobiaceho ako 
oxidačné činidlo; 

nutnosť udržať pH v 

okolí ideálnej hodnoty 
9,5 pomocou CaCO3  

konvenčná 
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Iontová výmena Chemický 

Pri splnení určitých 
podmienok je 

dosiahnutá vysoká 

účinnosť (až 99,9 %)  

obmedzené využitie na 
sanáciu nenabitých 

foriem látok; vysoká 

cena špecifických 
ionexov, citlivosť na 

zvýšený obsah 

nerozpustných látok 

technologicky 

nenáročná, 
konvenčná 

Stripovanie 

vzduchom,parou 
Fyzikálny 

vysoká účinnosť pri 

vysoko 
koncentrovaných 

vodách, 

 druhotná surovina 
síran amónny 

nutnosť pridávania 

kyseliny sírovej za 
účelom odstránenia 

amoniaku; nerentabilná 

pri nízkych 
koncentráciách 

efektívna, 

konvenčná 

Stripovanie v 
hydrodynamickom 

kavitačnom reaktore 

Fyzikálny 

možnosť odstránenia 

amoniaku z  

odpadových vôd so 
zvýšeným obsahom 

olejov, prímesí, alebo 

vysokou penivosťou; 
absencia ohrevu   

hlučnosť zariadenia, 

nutnosť kvalitného 

vybavenia odolného 
voči opotrebeniu 

nekonvenčná, 

inovatívna 

Vákuová 

membránová 
destilácia 

Fyzikálny 

nízka pracovná teplota, 

vysoká odolnosť voči 
neprchavým látkam. 

Absencia prídavných 

látok na zachytenie 
amoniaku 

účinnosť zásadne 

ovplyvniteľná pomocou 
pH 

progresívna 

Kapacitná deionizácia Fyzikálny 

Nízka spotreba energie, 

produkcia druhotnej 
suroviny -hydroxidu 

amónneho 

absencia 

matematického modelu, 

zvýšená spotreba 
energie spojená 

s prúdením uhlíkovej 

emulzie   

koncept, 
nekonvenčná 

Reverzná osmóza 
Fyzikálno-

chemický 

schopnosť pracovať v 
širokej škále hodnôt pH 

a teplôt; využiteľná aj 

pri desalinácii vody 

zanášanie 

polopriepustnej 

membrány a následné 
znižovanie účinnosti 

metódy 

konvenčná 

MBfR reaktor 
Fyzikálno-

chemický 

úspora energie voči 

nitrifikácii a 

denitrifikácii v rozsahu 
40-75% 

pomalý rast baktérií 

Anammox, hrozba 

zvýšeného nárastu 
heteroskopických 

baktérií obaľujúcich 

biofilm, čím dochádza 
ku znižovaniu účinnosti  

inovatívna 
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Z uvedenej rešerše je zrejmé, že žiadna z metód sa nedá použiť univerzálne, ale je určená pre 

špecifické podmienky. Medzi overené a zabehnuté metódy sa zaraďujú nitrifikácia 

a dentrifikácia, Iontová výmena a stripovanie vzduchom. Na druhú stranu, medzi inovatívne 

metódy s prísľubom do budúcnosti patria stripovanie v hydrodynamickom kavitačnom reaktore 

a vákuová membránová destilácia. Metódy deamonifikácie, MBfR reaktory ako aj využívanie 

umelých mokradí  nadväzujú na konvenčnú metódu nitrifikácie a dentrifikácie a ich použitie je 

vhodné pre úpravu komunálnych odpadových vôd. Metódy sú cenovo dostupné a ich využitie 

je vhodné  v obciach, ktoré nie sú napojené na kanalizačnú sieť. Na úpravu priemyselných 

odpadových vôd sú vhodné metódy precipitácie struvitu, Iontová výmena, Chlórovanie to bodu 

zlomu, ktoré sú citlivé na zmeny hodnôt pH a zmeny v prostredí obecne. Okrem vymenovaných 

metód sú vhodné na odstraňovanie amoniaku z priemyselných odpadových vôd vo veľkých 

objemoch  aj metódy stripovania a reverznej osmózy, ktorá je však citlivá na zanášanie 

membrány, a z toho dôvodu musí byť kombinovaná  s inými metódami, čo má samozrejme na 

následok zvýšenie zložitosti celej technológie, ako aj zvýšenie investičných nákladov. Medzi 

metódy obecne dosahujúce vysokej účinnosti aj pri vysokých koncentráciách zaraďujeme 

stripovanie vzduchom, iontovú výmenu a reverznú osmózu.  
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5. Experimentálna časť 
 

            Experimentálna časť práce spočíva v laboratórnom teste separácie amoniaku a jeho 

hodnotení. Laboratórny test prebiehal v centre NETME v laboratóriách Ústavu procesného 

inžinierstva. Napriek tomu, že vykonanie experimentu bolo jedným z cieľov a súčasťou zadania 

bakalárskej práce, nebolo možné vzhľadom k nastaveným opatreniam z dôvodu pandémie 

Covid-19 realizovať experimenty osobne riešiteľom práce.  Pre účely bakalárskej práce boli 

vedúcim práce poskytnuté dáta z predchádzajúcich experimentov, ktoré boli realizované medzi 

9.4.2019 a 31.5.2019. Je možné predpokladať, že podobné výsledky by boli namerané, pokiaľ 

by bol experiment realizovaný autorom práce. Experiment spočíval v troch meraniach  

účinnosti metódy, pričom rozdielnymi parametrami pri meraniach bola teplota zmesi a prietok 

vzduchu kolónou.  

Laboratórium disponuje zariadením pre odstraňovanie amoniaku z odpadových vôd 

(Obr. 5.1), ktoré pracuje na princípe konvenčného stripovania amoniaku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Zaradenie na odstraňovanie amoniaku technológiou 

stripovania 
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Zariadenie je špecifické tým, že obvykle používané absorpčné veže sú nahradené 

špeciálne navrhnutým okruhom, v ktorom prúdi čpavková voda (kyslý roztok). Zo stripovacej 

veže (1) vychádza zmes amoniaku a vzdušniny, ktorá  následne prúdi dvoma vodnými 

ejektormi (3). Tie fungujú ako dýza, čím dochádza k zvýšeniu rýchlosti prúdenie zmesi za 

súčasného poklesu tlaku. Tým sa znižuje teplota bodu varu a dochádza k odparu. Čerpadlo (2) 

tlačí z nádrže čpavkovú vodu, ktorá prechádza ejektormi, kde je následne nasatá zmes 

amoniaku a vzduchu z kolóny a putuje do zbernej nádrže (4). Zariadenie má nevýhodu v tom, 

že odpadová voda sa doň dostáva v dávkach. 

Na Obr. 5.2Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je bližšie zobrazený vodný ejektor, 

v ktorom dochádza ku stretu zmesi amoniaku a vzdušniny s kyslým roztokom prúdiacim 

recirkulačným okruhom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.2 vodný ejektor 
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5.1 Meranie 
  

                           Pri meraní č.1 boli použité 4 litre synteticky namiešanej zmesi destilovanej 

a čpavkovej vody, pričom počiatočná koncentrácia amoniaku bola 3325 mg/L. Teplota 

v stripovacej veži (kolóne) bola udržiavaná na 50 °C; prietok v kolóne bol 0,5 m3/h. Namerané 

hodnoty boli zaznamená do Tab. 5.  V grafe č.1 je zobrazená závislosť účinnosti odstraňovania 

amoniaku (modrá krivka) a koncentrácia amoniaku (oranžová krivka) v závislosti na čase. 

 

Tab. 5 Namerané hodnoty merania č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čas [min] pH 
koncentrácia 

NH4-N [mg/L] 
NH4-N [%] Účinnosť odstraňovania  

NH4-N [%] 

dNH4-N 

[%] 

0 11,342 3325 100,00 0,00 - 

33 11,117 2475 74,44 25,56 25,56 

65 10,851 2087,5 62,78 37,22 11,65 

97 10,674 1625 48,87 51,13 13,91 

129 10,474 1300 39,10 60,90 9,77 

188 10,212 787,5 23,68 76,32 15,41 

218 10,073 675 20,30 79,70 3,38 

267 9,945 562,5 16,92 83,08 3,38 

300 9,827 575 17,29 82,71 -0,37 

Graf č. 1 Meranie č.1 



 

50 
 

Pri meraní č.2 boli použité 4 L synteticky namiešanej odpadovej vody, pričom počiatočná 

koncentrácia amoniaku bola 1558,75 mg/L. Teplota v stripovacej veži (kolóne) bola udržiavaná 

na 60 °C; prietok v kolóne bol 0,82 m3/h. Namerané hodnoty boli zaznamená do Tab. 6. 

 
Tab. 6 Namerané hodnoty merania č.2 

 

 

V grafe č.2 je zobrazená závislosť účinnosti odstraňovania amoniaku (modrá krivka) 

a koncentrácia amoniaku (oranžová krivka) v závislosti na čase. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čas [min] pH 
koncentrácia 

NH4-N [mg/L] 
NH4-N [%] Účinnosť odstraňovania  

NH4-N [%] 

dNH4-N 

[%] 

0 11,225 1558,75 100,00 0,00 - 

30 10,8 1103,75 70,81 29,19 29,19 

60 10,407 700 44,91 55,09 25,90 

90 10,104 432,5 27,75 72,25 17,16 

120 9,904 322,5 20,69 79,31 7,06 

150 9,72 206,25 13,23 86,77 7,46 

180 9,59 145 9,30 90,70 3,93 

210 9,496 115 7,38 92,62 1,92 

Graf č. 2 Meranie č.2 
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Pri meraní č.3 boli použité 3,75 L synteticky namiešanej odpadovej vody, pričom 

počiatočná koncentrácia amoniaku bola 1267,5 mg/L. Teplota v stripovacej veži (kolóne) bola 

udržiavaná na 75 °C; prietok v kolóne bol 1,4 m3/h. Namerané hodnoty boli zaznamená do Tab. 

7.  

Tab. 7 Namerané hodnoty merania č.3 

 

V grafe č.3 je zobrazená závislosť účinnosti odstraňovania amoniaku (modrá krivka) 

a koncentrácia amoniaku (oranžová krivka) v závislosti na čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čas [min] pH 
koncentrácia 

NH4-N [mg/L] 
NH4-N [%] Účinnosť odstraňovania  

NH4-N [%] 

dNH4-N 

[%] 

0 11,098 1267,5 100,00 0,00 - 

30 10,349 353,75 27,91 72,09 72,09 

60 9,656 51,25 4,04 95,96 23,87 

90 9,257 11,5 0,91 99,09 3,14 

120 8,795 1,5 0,12 99,88 0,79 

150 8,74 13,5 1,07 98,93 -0,95 

180 8,866 22 1,74 98,26 -0,67 

Graf č. 3 Meranie č.3 
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5.2 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 

Porovnanie priebehov účinností pri troch meraniach je zobrazené v grafe č.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dôvodu rozdielnosti počiatočných koncentrácií je nutné porovnanie vztiahnuté na rovnakú 

hodnotu, ktoré je zobrazené v grafe č.5 . 
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Graf č. 4 Porovnanie Meraní 1,2,3 

Graf č. 5 Priebeh odstraňovania dNH4-N počas stripovacieho testu 
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           Z Graf č. 5 je vidieť, že najrýchlejší priebeh odstraňovania amoniaku malo meranie pri 

najvyššej teplote (75 °C) a najvyššom prietoku v kolóne (1,4 m3/h), čo sa zhoduje s teoretickým 

predpokladom. Pri meraní č.1 bola po piatich hodinách dosiahnutá účinnosť 82,71 %. Účinnosť 

je na daný časový interval malá, pričom hlavnými príčinami nízkej koncentrácie bol príliš malý 

prietok a nízka teplota. Meranie č.2 dosiahlo po tri a pol hodinách účinnosť 92,62 % pri 

teplote  60 °C a  prietoku 0,82 m3/h, čo je čo sú výsledky dosahujúce kompromis medzi 

účinnosťou a nadmernou spotrebou energie. Pri meraní č.3 sa už po  jeden a pol hodine podarilo 

dosiahnuť 99% účinnosť, avšak bolo nutné zmes zahriať na 75 °C pri prietoku 1,4 m3/h. 

Problémom vyskytujúcim sa pri meraní pri 75 °C bol výrazný úbytok objemu čpavkovej 

vody v kolóne, ktorý tvoril až tretinu objemu kvapaliny. Následkom toho je zvyšujúca sa 

spotreba energie. Do budúcnosti by bolo vhodné tento problém odstrániť. Ďalšou nevýhodou 

použitého zariadenia bolo dávkovanie čpavkovej vody do kolóny, ktoré v súčasnosti prebieha 

po jednotlivých dávkach. V budúcnosti by ho bolo vhodné pre lepšie porovnanie so 

zariadeniami v praxi upraviť na kontinuálne dávkovanie. 

Oproti v literatúre udávaným hodnotám (počiatočná koncentrácia 

amoniaku=2215  mg/L, pH=11,5 , čas= 24 h, účinnosť = 95 %) je nameraná účinnosť 

(počiatočná koncentrácia amoniaku =1560  mg/L, pH = 11,2 – 9,5; čas = 3,5 h, účinnosť 

je  92 %, teplota 60 °C; prietok 0,82 m3/h) za daný časový úsek vysoká, ale pre úplné 

porovnanie by bolo nutné poznať  presné prevádzkové podmienky u ostatných experimentov, 

a to hlavne prietok, teplotu, ktoré sú hlavnými parametrami ovplyvňujúcimi účinnosť, ako aj 

objem stripovanej kvapaliny alebo systém dávkovania.  Dosiahnuté výsledky účinností sú však 

veľmi sľubné, a je vhodné vykonať ďalšie merania k ich potvrdeniu.   
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6. Záver 
 

Bakalárska práca bola zameraná na metódy odstraňovania amoniaku z odpadových vôd. 

V rámci práce boli zhrnuté fyzikálne a chemické vlastnosti amoniaku, jeho priemyselná výroba 

a využitie v priemysle. Jadrom práce bola rešerš jednotlivých metód na odstraňovanie 

amoniaku, ktorá zhrňuje v súčasnosti najvyužívanejšie metódy súvisiace s danou 

problematikou, ako aj tie, ktoré majú inovatívny prístup. Práca prehľadne popisuje ich princípy, 

čo môže tvoriť odrazový mostík pre hlbšie porozumenie jednotlivých metód. 

Každá metóda je špecifická a má dôvody, prečo ju použiť, a prečo nie. Medzi metódy 

obecne dosahujúce vysokej účinnosti aj pri vysokých koncentráciách zaraďujeme stripovanie 

vzduchom, iontovú výmenu a reverznú osmózu. Energetickou nenáročnosťou sa vyznačujú 

Deamonifikácia, MBfR reaktory ako aj využívanie umelých mokradí, avšak ich účinnosť 

dosahuje nižšie hodnoty.   

 Súčasťou práce bol aj laboratórny test odstraňovania amoniaku pomocou stripovacieho 

zariadenia. Výsledky merania boli porovnané s hodnotami získanými v literatúre. Pozoruhodné 

je, že pri podobných hodnotách počiatočnej koncentrácie amoniaku bola dosiahnutá 

porovnateľná účinnosť za polovičný čas. Pre úplné porovanie by bolo  nutné poznať úplné 

prevádzkové parametre na cudzích zariadeniach, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť 

výsledky merania. Týmito faktormi sú prevádzková teplota v kolóne, prietok vzduchu kolónou, 

objem odpadovej vody ako aj spôsob dávkovania vody do kolóny. Problémom vyskytujúcim 

sa pri meraní č.3 bol nadmerný úbytok vody v stripovacej veži. Tento jav bol spôsobený 

vodnými ejektormi, ktoré strhávali vodu spolu so vzduchom. Problém pôsobil nepriaznivo 

hlavne na množstvo energie spotrebovaného zariadením. Vhodným riešením by mohlo byť 

zaradenie kvapôčkového separátora do zostavy separačnej jednotky. 

Medzi metódy vhodné k ďalšiemu výskumu sa zaraďuje stripovanie 

v hydrodynamickom kavitačnom reaktore, ktorého nespornou výhodou je  možnosť odstránenia 

amoniaku z  odpadových vôd so zvýšeným obsahom olejov, prímesí  alebo vysokou 

penivosťou, ako aj absencia ohrevu, ktorý nahradzuje samotný jav kavitácie.  

Pri hľadaní vhodnej metódy je nutné zvážiť typ odpadovej vody, z ktorej bude amoniak 

odstraňovaný, jeho koncentráciu, a objem kvapaliny. Medzi ďalšie rozhodujúce faktory patrí 

počiatočná investícia, prevádzkové náklady metódy, ako aj možnosť získavania druhotnej 

suroviny z odpadových vôd.   
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

 

Symbol    Význam 

NH4
+       Amónny katión 

EEA-33   Krajiny kooperujúce s Európskou environmentálnou 

agentúrou 

EU-28     Krajiny Európskej únie 

PN/AMX    Partial Nitrification/ Anammox 

PDN/AMX     Partial Denitrification/ Anammox 

FCDI     Flow electrode capacitive deionization 

MBfR     Membrane Biofilm reactor 
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