
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ENERGETICKÝ ÚSTAV
ENERGY INSTITUTE

DESTRATIFIKACE VODNÍCH NÁDRŽÍ
DESTRATIFICATION OF RESERVOIRS

DIZERTAČNÍ PRÁCE
DOCTORAL THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Ing. Jan Sluše

ŠKOLITEL
SUPERVISOR

prof. Ing. František Pochylý, CSc.

BRNO 2020



 

 

 

  



BRNO 2020 

 

 

 

ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Disertační práce je zaměřena na návrh nového zařízení pro aeraci vodních ploch 

s nízkou hloubkou vodní masy. Aerace se řadí mezi ekologické preventivní metody pro 

omezení růstu sinic. Zvýšení rozpuštěného kyslíku ve vodní mase má za následek 

podporu růstu organismů, které jsou znevýhodněné nemožností pohybu ve vodní mase a 

tím i k podpoře biodiverzity. Nastolená biodiverzita má pozitivní vliv na kvalitu vody, 

kdy nedochází k přemnožení jednoho druhu organismu zvláště pak sinic.  Navržené 

aerační zařízení využívá k transportu kyslíku do vody membránu tvořenou dutými 

vlákny. Při aeraci dochází k rozpouštěním vzduchu přímo na povrchu membrány a 

nedochází tak k úniku vzduchu ve formě bublin. Tento způsob aerace má nízké 

provozními náklady a s vysokou účinnosti vnosu kyslíku do vody. Distribuci ve vodním 

díle je zajištěná speciální loďkou. Tato loďka se pohybuje po vodní hladině a na své 

svrchní palubě má umístěnou technologii. Aerace se provádí skrz aerační modul 

umístěny ve vodě. Pohyb loďky je řešen částečně autonomní řízení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

aerace, destratifikace, difuze, duté vlákno, autonomní zařízení, sinice 

ABSTRACT 

This doctoral thesis is focused on design of new equipment for aeration of water surface 

with low depth of water column. Aeration is one of ecological preventive methods to 

prevent growth of cyanobacteria. Increase of dissolved oxygen content in water mass 

leads to support of the growth of organisms which are disadvantaged by impossibility of 

movement in water mass and thus also to support biodiversity. Given biodiversity has a 

positive effect on water quality because it avoids the outbreak of one species of aquatic 

organism, in particular of cyanobacteria. Designed aeration equipment uses membrane 

formed by hollow fibre to transport oxygen into the water. When aeration dissolution of 

oxygen occurs directly on the membrane surface which prevents air leak in the form of 

bubbles. This type of aeration has low operating costs and high efficiency of input of 

the oxygen into the water. Distribution in the aquatic environment is ensured by special 

boat. This boat is moving on the water surface and the technology is installed on the 

upper deck. The aeration is carried out by an aeration module situated in the water. The 

movement of the boat is partially ensured by autonomous control. 

KEYWORDS 

aeration, destratification, diffusion, hollow fibre, autonomous equipment, cynobacteria 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Sladká voda je nezbytná surovina pro život na planetě Zemi. Avšak v některých 

oblastech dochází k jejím velkým deficitům. Kvalita vody je sledována a kontrolována 

na základě chemických a biologických rozborů. Na základě zmíněných testů je 

rozdělována na vodu pitnou a vodu užitkovou. Pitná voda je považována za strategickou 

surovinu a jsou vynakládány nemalé finanční prostředky na její ochranu. V České 

Republice průměrný člověk denně spotřebuje přes 89 litrů pitné vody (údaj za rok 

2018). [54] Pitná voda je využívána jako zdroj příjmu tekutin, k hygieně, ale také i k 

umývání nádobí, praní oblečení apod., přičemž pro některé zmíněné činnosti je možné 

využít užitkovou vodu.  Poměrně vysoká spotřeba pitné vody a její snižující se zásoby, 

zvláště pak podzemních vod, vedou státní správu k její vyšší ochraně a regulaci. 

Ochranná opatření jsou zaváděna jak v průmyslových oborech, tak i v oblastech 

běžného použití. V průmyslových aplikacích se jedná o opakované použití vod. Ve 

stavebnictví jsou nově projektované budovy navrženy tak, aby docházelo k zachytávání 

dešťových srážek do retenčních nádrží. Dešťová voda je následně využívána pro 

splachování toalet, zalévání zahrad apod. Další nemalé finanční prostředky a opatření 

jsou kladeny na vsakování vody do půdy ve formě vsaků u domů, znovuzavádění 

remízků, vodních nádrží a rybníků.  

Ruku v ruce s budováním nových nádrží a rybníků jsou revitalizovány stávající vodní 

plochy. Při revitalizaci dochází k odbagrování dnových sedimentů, které obsahují velké 

množství sloučenin dusíku a fosforu, které jsou živnou půdou pro řasy a sinice. Velké 

množství těchto minerálních látek v dnovém sedimentu je zapříčiněno splavem 

chemicky hnojené půdy z polí, rezidui z mycích a pracích prostředků apod. Zvýšené 

množství těchto biogenních prvků má za následek vysoký rozvoj fotosyntetizujících 

organismů. Dochází tak k jejich přemnožení a narušení biologické rovnováhy ve vodní 

mase, které má vliv na kvalitu vody. V nejhorších případech dochází k jevu 

nazývanému vodní květ, při kterém může docházet až k úhynu živočichů žijících ve 

vodním společenství. Úhyn je způsoben jednak kyslíkovým deficitem uvnitř vodní 

masy, který vzniká abnormálně vysokou spotřebou kyslíku pro dýchání přemnožených 

řas a sinic, a také otravou toxiny, které jsou produkovány sinicemi. Právě přemnožení 

sinic je jeden z hlavních problémů ve vodních nádržích v letním období, kdy dochází 

k jejich masivnímu přemnožení. 

Boj se sinicemi je prováděn na několika frontách a více způsoby. Jedná se o chemické, 

biologické či jiné přístupy, které jsou směřovány na vodní masu nebo na dnový 

sediment. Avšak pouze některé přístupy jsou ekologické. Mezi ekologické přístupy jsou 

zařazeny metody využívající aeraci a destratifikaci vodní masy.[6] U těchto přístupů 

dochází k zanášení kyslíku respektive vody o vysokém obsahu rozpuštěného kyslíku do 

oblastí, kde je obsah rozpuštěného kyslíku nízký. Zvýšený obsah rozpuštěného kyslíku 

ve vodní mase má za následek podporu růstu organismů, které jsou znevýhodněné 

nemožností pohybu ve vodní mase, a tím i k podpoře biodiverzity. Aerace také 

podporuje oxidaci dnového sedimentu. Všechny uvedené přístupy pro boj se sinicemi 

jsou finančně velmi nákladné, ale pro udržení dobré kvality vody nezbytné. 

Aerace a destratifikace je prováděna speciálními přístroji nazývanými souhrnně 

aerátory. Rozdělují se dle principu vnášení kyslíku do vodní masy na mechanické, 

pneumatické a hydropneumatické. Při jejich činnosti dochází k okysličování vody nebo 
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přesunu již okysličené vody do míst s nízkým obsahem kyslíku. Účinnost vnosu kyslíku 

u těchto typů aerátorů není příliš vysoká, naopak energetická náročnost je značná.  

Hlavní motivací této disertační práce je navržení aeračního modulu s takovými 

vlastnostmi, aby účinnost vnosu kyslíku do vody byla co možná nejvyšší, avšak 

s nízkou energetickou náročností tohoto procesu.  

Lidstvo se nyní nachází v době nástupu průmyslu 4.0, ve kterém rutinní činnosti 

člověka jsou nahrazovány automatickými zařízeními. V průmyslových odvětvích je 

snaha o zvýšení produktivity při snížených nákladech na mzdy zaměstnanců, což se 

zajišťuje roboty a automatickými linkami. V běžném životě průmysl 4.0 usnadňuje 

běžné činnosti od sekání trávy autonomními sekačkami, vysávání a vytírání podlah 

autonomními vysavači až po nahrazení prodavačů v obchodech samoobslužnými 

pokladnami. Zde se však jedná o přenesení práce na zákazníka. Snahou je 

minimalizovat lidské zdroje, které jsou drahé, a dosahovat tak vyšší výkonnosti a nižší 

chybovosti, které člověk nemůže ze své podstaty dosáhnout. 

Dalším motivujícím aspektem této práce je navrhnout komplexní řešení aeračního 

zařízení, které bude následovat nastupující průmysl 4.0. Zařízení bude koncipováno tak, 

aby bylo alespoň částečně autonomní, případně aby se jednalo o IoT zařízení, které 

může být vzdáleně kontrolováno pomocí existující infrastruktury (mobilní síť, Wi-Fi 

apod.). 

 



BRNO 2020 

 

 

15 
 

PŘEHLED SOUČÁSNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 

1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

1.1  VODNÍ PLOCHY 

Sladkovodní plochy v České republice zaujímají bezmála 2 % její rozlohy.[9] Rozloha 

se neskládá pouze z rybníků, nádrží a jezer, nýbrž je to veškerá vodní plocha včetně 

mokřadů, bažin a řek. Vodní plochy byly vytvořeny jednak přirozenou cestou při 

tektonické činnosti, ale také uměle člověkem. Vodní plochy slouží jako zdroj pitné vody 

pro obyvatelstvo, zvěř, zemědělství, k zajištění zdroje technologické vody pro průmysl 

a v neposlední řadě také k rekreaci, případně k akumulaci energie. Z těchto důvodů jsou 

některé typy vodních ploch monitorovány a je vyhodnocována jejich kvalita.  

Povrchové vody jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, dělí se na 

stojaté (lentické) a tekoucí (lotické). Povrchové vody jsou charakteristické velkou 

dynamikou prostředí a změnami v čase. U lotického typu vod se toto projevuje 

prohlubováním dna, meandry apod. U lentického typu vod dochází k zarůstávání, 

sedimentaci a hromadění živin. [1] 

1.1.1 PŘÍJEM A VÝDEJ ENERGIE LENTICKÝCH POVRCHOVÝCH VOD  

Důležité vlastnosti lentických povrchových vod jsou přímo či nepřímo vázány na 

sluneční svit. Sluneční svit proniká přes hladinu a je absorbován jednak vodní masou, 

která je ohřívána, a v nízkých hloubkách vodní masy také sedimentem. Teplota vodní 

masy je závislá nejen na slunečním svitu (příjmu energie), ale také na množství tepelné 

energie vodní plochou vydané. Výdej energie způsobuje odpar vody (závisí na rychlosti 

proudění větru), přenos tepelné energie do sedimentu a vyzáření formou infračerveného 

tepelného záření do okolí. Bilance přijaté a vydané energie určuje, zdali je jezero 

ochlazováno či ohříváno. Sluneční svit tak nepřímo ovlivňuje nejen proudění uvnitř 

jezera, ale také proudění vzduchu nad jezerem. 

Sluneční záření je důležitým prvkem fotosyntézy. Fotosyntéza, která probíhá v zelených 

rostlinách, řasách, sinicích a fotosyntetizujících bakteriích přítomných uvnitř jezera 

vytváří kyslík, který je vázán ve vodě, ale také organické látky, které jsou základem 

složitých potravních sítí. S hloubkou jezera intenzita slunečního záření klesá a stejnou 

úměrou klesá i schopnost průběhu fotosyntézy. Odhaduje se, že fotosyntéza může 

probíhat do hloubky, kde intenzita slunečního svitu klesá až k hodnotám (0,5 – 1)% 

hodnoty slunečního svitu na hladině (v praxi se používá odhad 2-3 násobek limitu 

viditelnosti). Schopnost průběhu fotosyntézy je úzce spjata s rozložením vrstev ve vodní 

mase. Horní vrstvu vodní masy s převládající fotosyntetickou produkcí nazýváme 

eufotickou zónou, kde převážně nalezneme fotosyntetizující mikroorganismy. Spodní 

vrstvu nazýváme afotickou zónou a převládá zde rozklad organické hmoty a dýchání 

organismů. [17] 

1.1.2 TEPLOTNÍ STRATIFIKACE [11][17] 

Stratifikace neboli uspořádání je charakterizováno stabilitou, kterou lze kvantifikovat 

jako množství práce či energie potřebné k dosažení konstantní teploty v celém 

definovaném objemu kapaliny bez dodání či ztráty tepla. 
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V přírodě dochází působením vnějších vlivů k teplotnímu ovlivnění vody uvnitř vodní 

plochy. Vnější vlivy nemají konstantní charakter, a tak teplotní stratifikaci je možné 

popsat čistě ze statistického hlediska a v závislosti na čase.  

V letním období dochází k tzv. letní stratifikaci, kdy jsou masy vody rozděleny do tří 

základních vrstev (Obr. 1.1). Horní vrstvu nazýváme epilimnion, spodní vrstvu 

hypolimnion, a mezi těmito vrstvami se nachází metalimnion (přechodová vrstva). 

Spodní vrstva hypolimnion má konstantní teplotu a během letní stratifikace nedochází 

k jejímu ovlivnění. Naproti tomu v teplém epilimnionu dochází k turbulentním 

cirkulacím, které částečně mohou ovlivnit i metalimnion, pro který je typický pokles 

teploty o 1°C na 1m hloubky. Ke konci léta dochází k většímu výdeji energie vlivem 

nižší teploty ovzduší a vlivem sníženého slunečního svitu. Teplota epilimnionu klesá a 

vlivem zvyšující se hustoty dochází k propadání se epilimnionu do hypolimnionu. 

Propady vrstev a zvyšující se poryvy větru mají za následek intenzivní cirkulaci vody 

(podzimní cirkulace). Při této cirkulaci dochází ke ztrátě metalimnionu. Postupné 

ochlazování pokračuje až do teploty 4°C. Při této teplotě se jezero připravuje na zimní 

stratifikaci, při které je na hladině led a teplota je pod bodem mrazu. Nejteplejší oblastí 

je vrstva vody o teplotě 4°C, která se nachází u dna jezera (dáno anomálii vody). 

 
Obr. 1.1 Letní rozdělení vrstev vody v rybníce [17] 

Na jaře při oteplení dochází k rozpuštění ledu a vlivem větru k cirkulaci vody, která je 

postupně ohřívána v celém svém objemu. Toto období se nazývá jarní cirkulace, po 

které se vodní plocha dostává do letní stratifikace.  

K výše uvedeným teplotním stratifikacím dochází u středně a hodně hlubokých rybníků 

a jezer.  U mělkých rybníků bývá vodní sloupec rovnoměrně prohřátý v celé své 

hloubce a nedochází k teplotní stratifikaci. U středně hlubokých rybníků, však 

k teplotním stratifikacím dochází, avšak pouze na několik hodin maximálně několik 

dnů. Celá vodní masa je neustále zásobena živinami ze dna. [1]  
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Obr. 1.2 Teplotní rozložení ve vodní ploše během celého roku [17] 

1.1.3 KYSLÍK VE STOJATÝCH VODÁCH [12][16] 

Pro život aerobních vodních organismů v lentických povrchových vodách je 

nejdůležitější obsah rozpuštěného kyslíku a obsah živin. Kyslík je součástí většiny 

chemických i biochemických reakci. Pokud je kyslíku ve vodní mase málo, aerobní 

podmínky se mění v anaerobní a tím i rozložení organismů ve vodním ekosystému. 

Výsledné množství rozpuštěného kyslíku ve vodě také ovlivňuje rozpustnost dalších 

látek potřebných pro růst organismů. Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě se 

vyjadřuje v procentech nasycení, případně v miligramech na litr vody.    

Přirozený příjem kyslíku do vody je zajištěn pomocí difúze vzdušného kyslíku 

přes hladinu, pomocí fotosyntézy vodních rostlin, řas a sinic, pomocí srážek a přítokem 

okysličené vody do vodní masy. Kyslík je ve vodní mase spotřebováván dýcháním 

živých organismů, aerobním biologickým rozkladem organických látek, nitrifikací a 

oxidačními procesy. V případě, že dojde k přesycení vody kyslíkem, nazýváme tento 

jev hyperoxie. Opakem hyperoxie je hypoxie nebo také používaný název kyslíkový 

deficit. V tomto případě ve vodě není rozpuštěn žádný kyslík.  

Maximální rozpustnost kyslíku ve vodě je závislá na teplotě (Obr. 1.3) a na tlaku. 

V případě difuze přes hladinu je rozpustnost dána barometrickým tlakem a teplotou 

vody.  
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Obr. 1.3 Závislost rozpustnosti kyslíku na teplotě [12] 

1.1.4 EUTROFIZACE [12][18] 

Eutrofizace je složitý proces obohacování stojatých a tekoucích povrchových vod 

živnými minerálními látkami, které zpětně vedou ke zvýšení biologické produkce a 

k nežádoucímu zarůstání vodního biotopu.[2] Obecně je za příčinu eutrofizace 

považována zvýšená koncentrace sloučenin dusíku a fosforu. Proces eutrofizace lze 

rozdělit na přirozenou eutrofizaci a na eutrofizaci nepřirozenou. 

Přirozená eutrofizace je způsobenou přítomností dnového sedimentu, rozkladem 

mrtvých organismů, výplachem živin z půdy. Dochází tak ke změně oligotrofního 

charakteru na eutrofní. 

Eutrofizace nepřirozená (indukovaná či antropogenní) je způsobena činností člověka. 

Jedná se o posun biogenních prvků do vod. Biogenní prvky se do vod dostávají splavem 

z polí, kde jsou používány průmyslová hnojiva, rezidua z mycích a pracích prostředků 

atd. Legislativním nařízením z 1. ledna 2017 je omezeno používání detergentů 

s obsahem fosforu na 0,3 g na jeden mycí cyklus resp. od 30. června 2013 je povoleno 

množství 0,5 g fosforu v pracích prostředcích na jeden prací cyklus.[32] 

Proces eutrofizace má vliv na vysoký rozvoj fotosyntetizujících organismů, zvláště pak 

řas a sinic. Kalamitou v eutrofizaci je vytvoření tzv. vodního květu, monokultury sinic, 

kdy ve spodních vrstvách vodní masy dochází k deficitu kyslíku, což vede ke zvýšení 

koncentrací železa a manganu a v horších případech k tvorbě sirovodíku a metanu.  

1.1.5 TROFICKÉ VZTAHY V NÍZKO HLUBINNÝCH LENTICKÝCH POVRCHOVÝCH VODÁCH 

[1][2] 

Práce je zaměřena na nízko hlubinné lentické povrchové vody, kterými jsou například 

rybníky či litorální části jezer. V těchto typech povrchových vod se nevytváří typické 

teplotní zóny a plankton se podobá litorálnímu (pobřežnímu) než pelagickému (volně 

žijícímu) planktonu. 

Při jarní cirkulaci dochází z dnového sedimentu, který je bohatý na živiny, k distribuci 

živin do celé vodní masy. Oligotrofní charakter vodní masy se mění na eutrofní a 

dochází k bujnému rozvoji fytoplanktonu a následně zooplanktonu, který je potravou 
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pro ryby. Hlavními členy zooplanktonu v ČR je perloočko, vířník a klanonožci. Zvláště 

perloočko je velmi citlivé na toxicitu vody, proto je využíváno jako testovací 

organismus k biologickým zkouškám. 

V letním období mohou v neeutrofních lentických povrchových vodách nastat dva 

stavy. Pokud je přítomna velmi řídká rybí osádka, dochází k přemnožení zooplanktonu, 

zvláště pak perlooček, které z vody filtrací odstraňují drobné buňky řas, sinic a 

odumřelou organickou hmotu. Průhlednost vody je značná. Nepřítomnost 

fotosyntetizujícího fytoplanktonu snižuje produkci kyslíku, což má vliv na dnový 

sediment. Dochází k uvolnění manganu, železa a fosforu a tím k eutrofizaci. Živiny a 

volný prostor využívají velké druhy fytoplanktonu (sinice, rozsivky, obrněnky a zelené 

řasy). Vytváří se tak poměrně stabilní planktonní společenstvo. 

V případě vyšší rybí osádky dochází k vyššímu konzumu zooplanktonu, který se nestačí 

obnovovat. Filtrace vody zooplanktonem je omezena a průhlednost vody je malá a voda 

má zelenou barvu. Voda je přesycená kyslíkem a koncentrace rozpuštěného manganu, 

železa a fosforu jsou nízké. 

 
Obr. 1.4 Vertikální distribuce rozpuštěného kyslíku v různých typech vod [10] 

Dnes je většina rybníků u nás eutrofních a je narušena biologická diverzita vodního 

ekosystému. Dochází k bohatému rozvoji planktonu a snižuje se průhlednost vody. 

V takových vodních plochách potom v ranních hodinách v letních měsících často 

dochází k deficitům kyslíku. Jedná se o období, kdy ještě sluneční svit neaktivuje 

fotosyntetickou činnost a producenti kyslíku v této fázi naopak kyslík spotřebovávají 

formou dýchání. Naopak přes den dochází k přesycení kyslíkem v horních vrstvách a 

úniku do atmosféry. Problematice teploty v jednotlivých vrstvách, včetně množství 

chlorofylu, hodnotě pH a množství rozpuštěného kyslíku včetně experimentálního 

měření se zabývá [7]. 
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1.2 SINICE A ŘASY 

1.2.1 SINICE 

Sinice, známé také pod názvem cyanobakterie, jsou přítomny na planetě Zemi již 

několik miliard let. Od počátku jejich vývoje disponují schopností fotosyntézy, lze je 

tedy nazývat fotosyntetizujícími organismy. Díky schopnosti tvorby kyslíku štěpením 

vody se sinice velkým dílem zasloužily o změnu bezkyslíkaté atmosféry na kyslíkatou 

atmosféru. Další vývoj sinic neproběhl, jelikož jsou slepou vývojovou větví 

anaerobních fotosyntetizujících bakterii.[12] 

 
Obr. 1.5 Ukázka sinic [14][11] 

Sinice jsou velmi drobné a velice jednoduché autotrofní prokaryotické organismy, 

zjednodušeně gramnegativní bakterie tvořeny buňkami (Obr. 1.5) o velikosti 1 – 10 

mikrometrů. V současné době je popsáno 320 rodů s 2700 druhy sinic. Genetickou 

informaci nese jediná kruhová molekula DNA, hlavní organelou v buňce jsou ploché 

váčky (thylakoidy), na kterých jsou umístěny fotosyntetické pigmenty - fykobiliny. 

Tyto pigmenty plní funkci velmi citlivé světlo snímající antény, která umožňuje sinicím 

fotosyntézu i při velmi nízké hladině osvětlení.  Jednotlivé buňky spolu s dalšími 

buňkami tvoří taxony. Taxony většinou vytváří jednobuněčné, vláknité či koloniální 

uspořádání. U vláknitých sinic se vyskytují heterocyty, které slouží k vázání 

molekulárního dusíku a artrospory sloužící pro překonávání nepříznivých podmínek. 

Sinice se rozmnožují nepohlavně, a to dělením buněk, rozpadem vlákna či spojením 

několika buněk. Jednoduchost jejich stavby organismu je činí přizpůsobivé na 

nepříznivé podmínky prostředí. Proto je možné se s nimi setkat v téměř všech biotopech 

Země, a to včetně extrémních stanovišť, např. polární oblasti, horké prameny a pouště. 

[12][13][16][18] 
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Obr. 1.6 Stavba buňky sinic [15] 

V přírodě se sinice vyskytují ve velkém počtu druhů odlišujících se od sebe svým 

tvarem, barvou, velikostí, fyziologickými vlastnostmi i ekologickými nároky. Sinice se 

v průběhu svého neobyčejně dlouhého fylogenetického vývoje přizpůsobily všem 

typům stanovišť naší planety a jako primární producenti se staly základní součástí 

potravního řetězce každého společenstva živých organismů. [12] 

1.2.2 ŘASY 

Řasy jsou fotoautotrofní organismy, schopné fotosyntézy, řazené mezi nižší rostliny. 

Hlavní význam řas v přírodě je produkce organické hmoty. Na jejich přítomnosti a 

produktivitě závisí sekundární producenti, konzumenti a destruenti. Mohou se 

rozmnožovat pohlavně i nepohlavně. Žijí v podobě jednotlivých buněk nebo v 

mnohobuněčných koloniích. Od vyšších rostlin se odlišují tím, že nemají typické 

rostlinné orgány jako listy či kořeny. [3][4] 

 
Obr. 1.7 Vodní květ [5] 
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Sinice a řasy jsou si velmi podobné z hlediska ekologie. Řasy oproti sinicím využívají 

živiny a sluneční energii efektivněji než sinice a mohou mít i vyšší přírůstky hmoty, 

avšak ve vodním květu dominují sinice. Tato dominance je způsobena několika 

výhodami sinic oproti řasám. Sinice mohou růst i v zastíněných vrstvách vodního 

sloupce, kde mohou tvořit značnou biomasu, jelikož sinice oproti řasám jsou méně 

závislé na sluneční energii. Další výhodou sinic oproti řasám jsou speciální plynové 

měchýřky tzv. aerotopy, které jsou propustné pro všechny plyny rozpuštěné ve vodě. 

Aerotopy jim poskytují schopnost se pohybovat napříč vodním sloupcem. Toho sinice 

využívají, například když se přemnoží a dochází k tzv. vodnímu květu, při kterém 

pokryjí celou vodní hladinu a zamezí tak prostupu slunečnímu svitu. Velké množství 

sinic vyčerpává živiny u vodní hladiny, a pokud živiny u vodní hladiny nejsou 

dostatečné, využijí aerotopy a ponoří se načerpat živiny do hlubších vrstev. Vlivem 

vodního květu v hlubších vrstvách vod není sluneční záření a nemůže probíhat 

fotosyntéza, což pro život sinic není optimální, tak se po načerpání živin opět přesunou 

k hladině. Řasy tuto schopnost pohybu ve vodním sloupci nemají a trpí tak nedostatkem 

slunečního svitu nebo živin, proto se sinicím daří lépe. Navíc některé sinice disponují 

heterocyty, které jim dovolují fixovat vzdušný dusík a nepotřebují dusičné ionty, 

kterých v letních měsících bývá ve vodě nedostatek. [3][4][19][8] 

1.2.3 VODNÍ KVĚT [12] 

Vodní květ (Obr. 1.7) je vizuálně zjevné přemnožení zejména sinic a řas. Přemnožené 

řasy a sinice se hromadí na hladině a mají zelenou kašovitou strukturu nelibné vůně. 

V ČR problém představuje hlavně vodní květ způsobený sinicí Microcystis, která se 

vyskytuje ve sladkovodních nádržích, které jsou využívány jako zdroje pitné vody či 

k rekreaci. Zmíněná sinice a i další druhy sinic při svém rozvoji ve vodní květ do vody 

uvolňuje větší množství cyanotoxinu. Důvod produkce této látky sinicemi není zatím 

objasněn. Některé teorie uvádí, že cyanotoxiny slouží sinicím k synchronizaci životního 

cyklu populace, případně k potlačení jiných rostlin ve vodním ekosystému. Tyto látky 

mohou člověku způsobit alergie, zvracení a při delším působení i rakovinu. Ve světě 

jsou známy i otravy zvířat po požití vody obsahující cyanotoxiny. Vodní květ se na 

hladině objevuje nejčastěji od května do října. Na podzim vlivem nízkých teplot přejdou 

řasy a sinice do klidového stádia a klesnou ke dnu, kde přežijí zimu. Dominantními 

druhy sinic, které tvoří vodní květ, jsou Microcystis, Anabaena a Aphanizomenon.  

Na vznik vodního květu má vliv mnoho faktorů jako je teplota, pH vody, obsah 

rozpuštěného kyslíku, obsah oxidu uhličitého, sluneční záření a živiny, zvláště fosfor a 

dusík. Jako limitní se bere hodnota 10 µg fosforu na litr, avšak je třeba, aby byl také 

dodržen poměr dusíku a fosforu přibližně 7:1. 

Pokud se vytvoří vodní květ, dochází k zastínění řas uvnitř vodní plochy a neprobíhá 

fotosyntéza, naopak dochází k dýchání a úbytku kyslíku ve vodní mase. Sinice plovoucí 

na hladině provádí fotosyntézu, ale výsledný kyslík je uvolňován do atmosféry. Život 

řas a sinic není dlouhý. Poté, co odumírají a jsou nahrazovány novými, mrtvé buňky 

klesají ke dnu, kde se za pomocí kyslíku rozkládají. V případě, že těchto mrtvých buněk 

je značné množství, dochází k dalšímu úbytku kyslíku až ke kyslíkovému deficitu, což 

má negativní vliv na ryby a další organismy v blízkosti dna. 
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Složení vodního květu ovlivňuje spousta faktorů, např. teplota. Řasám se daří více 

v chladné vodě, kdežto sinice vyhledávají vyšší teplotu vody. 

Podle [15] je vodní květ způsoben nadměrným rybolovem respektive úbytkem dravých 

ryb, jako je štika velká či okoun říční. Studie dala do souvislosti narušení potravního 

řetězce, kdy velké dravé ryby loví menší dravé ryby, které se zase živí plži a korýši. 

Právě tito malí živočichové jsou hlavními konzumenty řas a sinic. Pokud jsou velké 

dravé ryby odloveny, nemají přirozeného nepřítele a dochází k jejich přemnožení a tím 

snížení stavu plžů a korýšů. Je tedy nutné zachovat biologickou diverzitu. 

1.3 TECHNOLOGIE OMEZENÍ ROZVOJE VODNÍHO KVĚTU [12] [21]  

Technologií k omezení masového rozvoje sinic je používáno ve světě i v České 

republice mnoho. Úspěchu však lze většinou dosáhnout jedině kombinací několika 

metod, přičemž hlavním aspektem jsou finance. Každá vodní plocha má svého správce, 

který disponuje financemi a který může rozhodnout, zdali se použije ta či jiná 

technologie k omezení rozvoje sinic. 

Jednotlivé technologie nejsou univerzální, nýbrž se navrhují přesně na určitou lokalitu, 

která je přítomností sinic zasažena. Každá nádrž disponuje jinou rozlohou, objemem 

vody, teplotou, pH, chemickým složením, přítokem, odtokem, sedimentem a mnohými 

dalšími vlastnostmi. Nejdůležitějším aspektem je eutrofie, která je živnou půdou pro 

sinice. Mezi hlavní prvky patří fosfor a dusík. Dusík není až tak limitující, avšak fosfor 

je zdrojem všech problémů. K masivnímu přemnožení dochází již při koncentracích 

fosforu překračujících 50m/l. Metody omezení rozvoje sinic lze provádět na přítoku do 

vodní nádrže, případně je aplikovat přímo v nádrži. 

Metody omezení rozvoje sinic aplikované v nádrži lze rozdělit dvojím způsobem, a to 

na místo aplikace, nebo dle principu. 

Rozdělení dle principu: 

 chemické metody (dávkování koagulantu, flokulantu), 

 biologické metody (bioseparace fosforu, bioaugmentace, alelopatie), 

 fyzikální metody (použití ultrazvuku, mikrovln, kavitace), 

 mechanické metody (separace sinic, odtěžení sedimentu, destratifikace, aerace). 

Rozdělení dle místa aplikace: 

 ošetření dnového sedimentu a inaktivace fosforu, 

 technická a fyzikální opatření ve vodní mase. 

V České republice se technologie na redukci rozvoje sinic začaly používat například na 

Brněnské přehradě, kde se využívá 5 destratifikačních a 15 aeračních věží. Navíc se do 

vody dávkuje síran železitý pro vysrážení fosforu.[12] 

Technologií aerace s využití bakterii a působení ultrazvuku v roce 2019 začali využívat 

v Libereckém kraji na rybníku Bažantník. [22] 
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Metody pro omezení rozvoje sinic na přítoku jsou založeny na principech k redukci 

přítoku vod obsahujících fosfor. Hlavní opatření spočívá v budování nových čistíren 

odpadních vod, změnách způsobu hnojení, revitalizaci řečišť a dalších. Lze využít také 

obtoku nádrží či přednádrže, nejedná se však o dlouhodobě perspektivní řešení.[12]   

1.3.1 CHEMICKÉ METODY OMEZENÍ ROZVOJE SINIC [6][12] 

Chemické metody pro omezení rozvoje sinic jsou ve většině případů založeny na 

principu srážení fosforu. Využívají se koagulanty a flokulanty, které se dávkují do vody 

ještě před masovým rozvojem sinic, kdy mladé buňky přijímají mnoho látek ze svého 

okolí a jsou zranitelné. Flokulanty, respektive vločkovací činidla jsou schopné 

shlukovat nejjemnější suspendované a koloidní částice do větších aglomerátů – vloček. 

Použití této metody je možné u menších nádrží a i tak se jedná o poměrně nákladné 

opatření.  

Ke srážení fosforu se používají sloučeniny hliníku nebo železa (chlorid železitý a síran 

hlinitý). Tyto sloučeniny ve vodní mase na sebe vážou fosfor a klesají ke dnu ve formě 

sedimentu. 

Ke srážení fosforu lze také použít polyaluminium chloridu, které se používá jako čiřící 

činidlo při úpravě pitné vody a při čištění odpadových vod. Při jeho použití dochází 

k srážení fosforu a odstranění vláknitých sinic. 

K potlačení rozvoje sinic lze také využít cyanocidních a cyanostatických látek, které 

jsou velmi účinné a technologicky nenáročné. Jedná se však o toxické látky, které 

v nádrži mohou zanechat rezidua. Více o této problematice je uvedeno v [3]. 

K chemickým metodám omezení rozvoje sinic se přistupuje až v posledním případě z 

finančních i ekologických důvodů. 

1.3.2 BIOLOGICKÉ METODY OMEZENÍ ROZVOJE SINIC [2][25] 

Typickou biologickou metodou pro omezení rozvoje sinic je tzv. biomanipulace lze ji 

provádět pomocí zooplanktonu jako je vířník, korýši či perloočko. Zooplankton však 

účinně odstraňuje sinice jen v počáteční fázi a při přemnožení si již se sinicemi 

neporadí. Navíc upřednostňuje řasy před sinicemi, které jsou menší a nutričně bohatší, 

což může vést až k uvolňování prostoru pro sinice a jejich dominanci. Zooplankton je 

potravou pro ryby, a pokud dojde k přemnožení ryb, hlavně kaprovitých, dochází k jeho 

úbytku a snížení schopnosti odfiltrovat sinice a řasy. Kaprovité ryby navíc při hledání 

potravy čeří sediment a tím dochází k eutrofizaci vody. Doporučuje se proto výlov 

kaprovitých ryb, případně nasazení dravých ryb, aby nedošlo k jejich přemnožení. 

Případně lze do vodní nádrže uměle vysadit rybí osádku býložravých ryb jako je 

tolstolobik bílý, který spásá z vodní masy přebytečnou biomasu. I v případě tolstolobika 

bílého dochází k upřednostnění řas, které jsou pro něj chutnější, a sinice spásá jen 

v případě, že už není jiná potrava. Některé druhy sinic navíc mohou bez poškození 

procházet trávicím traktem ryb, kde navíc načerpají živiny pro další rozvoj.  
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Obr. 1.8 Výskyt cyanofágové infekce u vodního květu [11] 

Mezi další možnosti biologického omezení sinic zařazujeme použití některých kmenů 

virů či bakterií, které napadají pouze sinice. Nazývají se cyanofágy. Výskyt 

cyanofágové infekce je opticky viditelný v podobě modrých skvrn na jinak zelené vodní 

hladině při vodním květu (Obr. 1.8). Toto modré zbarvení je způsobeno uvolňováním 

barviva při rozkladu sinic. Prozatím není dokázané, zdali lze viry použít na všechny 

druhy sinic. Jedná se o novou, prozatím neprobádanou oblast. 

1.3.3 FYZIKÁLNÍ METODY OMEZENÍ ROZVOJE SINIC 

1.3.3.1 OMEZENÍ ROZVOJE SINIC ULTRAZVUKEM 

Ošetření ultrazvukem se provádí ultrazvukovým generátorem o výkonu (100 – 3000)W 

a frekvenci (20 – 135)kHz. Ultrazvuk působí na plynové měchýřky (aerotopy), kde 

vlivem vibrací dochází k jejich popraskání.  Vlivem destrukce aerotopů dochází k úniku 

zadržovaných plynů a potopení sinic ke dnu, kde je nízká hodnota světelné energie. 

Jelikož se bez plynových měchýřků nemohou sinice pohybovat ve vodním sloupci, 

dochází k zastavení růstu a reprodukce. Nevýhodou této metody je, že si některé druhy 

sinic dokážou aerotopy během 48 hodin obnovit. Příkladem je u nás velmi rozšířená 

sinice Microcystis. Je tak nutné opatření každých 48 hodin opakovat. [19][25] 
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Obr. 1.9 Ponton likvidující sinice ultrazvukem [26] 

1.3.3.2 OMEZENÍ ROZVOJE SINIC KAVITACÍ [24] 

Kavitace je vznik dutiny v kapalině vlivem lokálního poklesu tlaku pod tlak nasycených 

par. Kavitace může být docíleno například lokálním zvýšením rychlosti (lopatky 

čerpadla, kavitační tryska apod.). Kavitační bublina je po jejím vzniku tvořena vakuem 

a později do ní difundují plyny z kapaliny a kapalina samotná ve formě páry. Po 

vymizení lokálního podtlaku dochází ke kolapsu bubliny a dochází k vytvoření rázové 

vlny s destruktivním účinkem na okolí. 

Principem této metody je vytvoření kavitace v blízkosti sinic. Sinice jsou tak vystaveny 

destruktivním účinkům kavitace a dochází k popraskání aerotopů, roztrhání kolonií sinic 

atd. Při delším působení kavitace dochází až k prasknutí celé buněčné stěny.  

Více o této technologii omezení rozvoje sinic je uvedeno v [58].  

1.3.3.3 OMEZENÍ ROZVOJE SINIC UV ZÁŘENÍM 

Ultrafialové záření (UV záření) je elektromagnetické záření o vlnové délce (100 až 

400) nm, které běžně v malé míře proniká ze slunce přes ozonovou vrstvu na povrch 

země. Uměle se UV záření vytváří pomocí UV lamp, které mohou být dle tlaku plynu 

uvnitř trubice nízkotlaké čí středotlaké, přičemž nízkotlaké jsou monochromatické o 

vlnové délce 254 nm a středotlaké jsou polychromatické s vlnovou délkou (185 – 

400) nm. Při intenzivním působení UV záření dochází k tzv. germicidnímu efektu UV 

záření. Tj. dochází k fotochemickému poškození nukleových kyselin v organelách, k 

ovlivnění osmotického tlaku a k lýzi buněk. Při použití polychromatických UV lamp se 

zabraňuje tzv. reaktivaci mikroorganismů, což je schopnost samovolného obnovení 

poškození způsobené UV zářením jelikož rozšířené spektrum záření poškozuje nejenom 

nukleové kyseliny, ale i enzymy. 

Sinice při vodním květu plavou na vodní hladině a jsou tak adaptovány na příjem 

vysokých dávek UV-B záření ze slunce. I přes tuto jejich adaptivitu je tato metoda 

účinná.  

Dalšími možnostmi omezení rozvoje sinic je použití UV záření nebo pomocí ROS 

(reactive oxygen species), tzn. použití kyslíkových radikálů.  
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1.3.4 MECHANICKÉ METODY OMEZENÍ ROZVOJE SINIC  

1.3.4.1 ODSTRANĚNÍ DNOVÉHO SEDIMENTU [28] 

Tato metoda se provádí více způsoby. U všech způsobů je společné odčerpání či 

odbagrování dnového sedimentu z jezer či nádrží, který je velmi bohatý na živiny. Při 

odstraňování dnového sedimentu se odstraňuje jeho horní část, která je velmi bohatá na 

fosfor. Odhalí se tak vrstvy sedimentu, které mají vyšší schopnost vázat fosfor. Dle 

toxicity sedimentu, obsahu živin a kvality se s dnovým sedimentem dále pracuje jako 

s nebezpečným odpadem, jako hnojivem nebo je možno jej přímo vyvézt na pole.  

Pro bagrování sedimentu je nutné vodní nádrž odpustit či úplně vypustit, což 

představuje velkou zátěž pro ekosystém vodní nádrže. V mnoha případech z důvodu 

ochrany vodních živočichů tuto metodu není vůbec možné provádět. Následná obnova 

vodního ekosystému může zabrat i několik let.   

Častěji se využívá tzv. sacích bagrů, které jsou k ekosystému vodní nádrže šetrnější. Při 

čerpání dnového sedimentu dochází i k odčerpávání vody. Přibližný poměr pevné 

složky k vodě je 1:9. Z důvodu velkého obsahu vody v odtěženém sedimentu je 

množství sedimentu několikanásobně větší a navíc se jedná o suspenzi, u které je velmi 

obtížná manipulace a transport.  

Jedná se o velmi drahé metody pro omezení rozvoje sinic s nejistým výsledkem. Pokud 

nedojde ke snížení přítoku živin na přítoku do nádrže, dochází k opětovnému rychlému 

zanesení a celý proces je nutné opakovat. 

1.3.4.2 ODSTRAŇOVÁNÍ BIOMASY Z POVRCHU VODNÍ HLADINY [29] 

Této metody se využívá až při masovém rozvoji sinic, kdy velké kolonie sinic plavou u 

hladiny. Technologie je založena na sběru biomasy na vodní hladině a následným 

odseparováním částic biomasy na mechanickém filtru. Vyfiltrovaná voda je zpět 

vrácena do vodní masy. Odfiltrovaná biomasa je vylisována a uložena do kontejnerů na 

lodi. Na břehu je biomasa ekologicky likvidována. U této metody dochází k vyčištění 

hladiny od biomasy a tedy i k redukci potencionálních živin v sedimentech. Pro sběr se 

využívá speciálně upravená loď, například od firmy Asio (Obr. 1.10). 

 

Obr. 1.10 Speciální loď pro sběr biomasy [29] 
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1.3.4.3 AERACE 

Základním principem aerace je distribuce vzdušného kyslíku do vody pomocí aerátorů a 

zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě. Aeraci lze provádět v celém vodním 

sloupci nebo cíleně ve vytipované hloubce. Při aeraci hypolimnia dochází k udržování 

vyšší koncentrace kyslíku na dně jezera. Při této konfiguraci železo v dnovém 

sedimentu zůstává v pevné formě a snižuje se uvolňování fosforu ze sedimentů do 

vodního sloupce. Provzdušňování také podporuje rychlejší degradaci organických 

sedimentů aerobními bakteriemi. Aerátory se obvykle spouští po jarní cirkulaci a 

udržují se v chodu po celou sezonu až do zimního období. V období zimní stratifikace 

se mohou aerátory také použít, pokud je to nezbytné k udržení správně hodnoty 

koncentrace kyslíku. Umístění aerátorů ve vodní mase je navrženo vždy speciálně pro 

specifikace jednotlivých nádrží a jezer. Při špatném návrhu nemusí docházet 

k dostatečnému okysličení hypolimnické vody a následně k dostatečné oxidaci dnového 

sedimentu. V důsledku spotřeby elektrické energie jsou provozní náklady této metody 

relativně vysoké. Nepříznivé efekty této metody jsou ojedinělé, avšak může dojít 

k přesycení hypolimnia plynným dusíkem, což má negativní dopad na rybí osádku. 

Vedlejší účinky této metody jsou zlepšené podmínky pro rybí osádku a zlepšená kvalita 

vody (lepší chuť, nižší zápach).[23] [28] 

Nejčastěji je aerace hypolimnia dosaženo pomocí perforovaných výstupních elementů, 

jako jsou trubky a speciální vyústky, do kterých je pomocí kompresoru přiváděn 

vzduch. Vzniklé bubliny u dna strhávají neokysličenou vodu směrem k hladině, kde je 

provzdušňována atmosférickým kyslíkem. Během pohybu bubliny ode dna dochází také 

k difúzi vzduchu skrz povrch bubliny do vody.  Tento efekt naruší stratifikovanou vodní 

masu a může dojít k pohybu živin z dnového sedimentu do vyšších vrstev, proto se 

používají speciální aerátory, které zvyšují obsah kyslíku pouze v hypolimnionu, aniž by 

došlo k destrukci stratifikovaného vodního sloupce.  Přehled typů aerátorů bude uveden 

v kapitole 1.4.  

1.3.4.4 DESTRATIFIKACE  

Destratifikace je proces, při kterém dochází k manipulaci s vodním sloupcem. Při tomto 

procesu se voda přítomná u hladiny promíchává s vodou u dna. Využívají se k tomu 

čerpadla se speciálními tryskami a další zařízení, která budou uvedena v kapitole 1.4. 

Při činnosti těchto zařízení však nesmí docházet k rozmíchávání a ke vznosu dnového 

sedimentu. Výsledný efekt je nemožnost dosažení teplotní stratifikace ve vodní mase a 

dosažení homogenní koncentrace kyslíku napříč celým vodním sloupcem. Jak bylo 

uvedeno v kapitole 1.2, sinice preferují stojaté vody a disponují aerotopy, které jim 

v případě nedostatku živin v místě, kde se nachází, dávají možnost se přemístit napříč 

vodním sloupcem. Destratifikací se sníží tato jejich genetická výhoda a zvýší se rozvoj 

konkurenčních rozsivek, které spotřebovávají zbytkový fosfor a tím se i minimalizuje 

tvorba vodního květu. Zvýšená koncentrace kyslíku u dna napomáhá také k rychlejší 

dekompozici organické hmoty, srážení fosforu a udržování povrchu sedimentu 

v oxidované formě. Sinice a řasy se dostávají do hlubších vrstev vodní masy, kde je 

nedostatek světla, a hynou. U této metody je důležité, aby rychlost míchání byla 

dostatečně vysoká, aby překročila rychlost flotace sinic. Míchání je prováděno 

destratifikátory či aerátory, k jejichž funkci se využívá převážně elektrická energie a 

provozní náklady na tuto metodu jsou značné. Z důvodu úspor se v některých případech 

přistupuje k přerušovanému míchání namísto kontinuálního.  Tato metoda je účinnější 
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při nižších hladinách fosforu ve vodě. Nevýhodou této metody je negativní dopad na 

některé druhy ryb, které vyhledávají nižší teplotu vody. [11] 

1.4 ROZDĚLENÍ AERAČNÍCH A DESTRATIFIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Metody aerace a destratifikace se řadí mezi metody velmi šetrné k životnímu prostředí, 

někdy nazývané jako ekologické metody, jelikož jejich činnost kopíruje procesy 

v samotné přírodě. Mezi přírodní procesy okysličování jezera zařazujeme dešťové 

srážky, difúzí vzdušného kyslíku přes vodní hladinu apod. U řek a říček se pak jedná o 

vodopády, jezy apod. Níže je uvedeno rozdělení aerátorů do jednotlivých kategorií, 

přičemž účinnost aerátorů z důvodu možnosti kvantitativního porovnání je uváděna 

v množství dodaného (rozpuštěného) kyslíku za jednotku času a za jednotku energie.  

Aerátory rozdělujeme: 

dle prováděné činnosti: 

 aerační, 

 destratifikační, 

 kombinované, 

dle velikosti aeračního modulů: 

 bodové – jsou umístěny ve vytipované oblasti, 

 plošné – jsou rozmístěny po celé ploše nádrže, 

dle velikosti vyvíjených bublin: 

 mikrobublinné – velikost bublin 20 – 100 m, 

 jemnobublinné – velikost bublin 100 – 1000 m, 

 středobublinné – velikost bublin 1 – 4 mm, 

 hrubobublinné – velikost bublin nad 4 mm, 

dle způsobu vnosu vzduchu: 

 mechanická aerace, 

 pneumatická aerace, 

 hydropneumatická aerace. 

1.4.1  MECHANICKÁ AERACE 

Mechanická aerace svou činností rozrušuje celistvost hladiny a zanáší pod hladinu 

vzduch. Konstrukční uspořádání aerátorů je vertikální či horizontální v závislosti na 

umístění osy rotace. Umístěny mohou být k pevným molům, případně i jako plovací 

elementy. Jedná se o poměrně hlučné, málo hospodárné, ale levné zařízení.  
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Obr. 1.11 Mechanický aerátor s lopatkami [31] 

Mechanický aerátor s aeračnímimi lopatkami (Obr. 1.11) je mechanický aerátor s 

aeračními lopatkami. Konstrukční řešení aerátorů je závislé na typu přístroje a výrobci. 

Aerace je prováděna otáčením kola s lopatkami a tím rozstřikem vody nad hladinu, kde 

dochází k difuzi kyslíku do vody. Vyráběno je s různým počtem lopatek, s různou 

velikostí lopatek a s různou rychlostí otáčení. V závislosti na těchto parametrech se liší 

výkon těchto aerátorů. Podle různých autorů [6] a [30] je množství dodaného kyslíku 

v rozmezí 1,1 až 3,0 kg O2/kWh.  

 
Obr. 1.12 Vertikální aerátor [32] 

Vertikální aerátor (Obr. 1.12) je aerační zařízení se segmentovaným rotorem na duté hřídeli 

umístěné na třech plovácích. Množství dodaného kyslíku je závislé na hloubce aerace a typu 

rotoru. Dle typu rotoru může aerátor fungovat i v režimu destratifikace. Podle [30] je 

množství dodaného kyslíku aerátory tohoto typu v rozmezí 0,4 až 0,8 kg O2/kWh.  
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Obr. 1.13 Aerátor Splash 2001 [27] 

Aerátory gejzírového typu provádí provzdušňování vody sáním vody s nižší koncentrací 

kyslíku ze spodní části aerátoru a následným rozstřikem vody nad hladinu, kde dochází 

k difuzi kyslíku do vody. Vlivem sání dochází i k destratifikaci vodní masy. Hloubku 

sání nelze ovlivnit a je pevně daná konstrukcí stroje. Aerátor je konstruován jako 

plovoucí (nutno zajistit proti pohybu např. upínacími lany ke dnu), případně 

s konstrukcí k upevnění ke dnu.  

Splash 2001 (Obr. 1.13) od firmy Creel Pump je aerační zařízení gejzírového typu. 

Disponuje pracovní čtyřlistou vrtulí, která pod hladinou vytváří gejzír, který provádí 

účinnou lokální aeraci vody. Podle různých autorů je množství dodaného kyslíku aerátory 

tohoto typu v rozmezí 0,7 až 1,8 kg O2/kWh.[6][27][30] 

1.4.2  PNEUMATICKÁ AERACE [12][20][21] 

Princip pneumatické aerace je vhánění vzduchu do distribučních elementů, ve kterých 

vznikají bublinky o předepsané velikosti. Tento způsob aerace vyžaduje dostatečnou 

hloubku nádrže, aby doba kontaktu vytvořené bublinky s vodou byla dostatečná. 

Rychlost vznosu bublinky k hladině je závislá na její velikosti. Velikost bublin 

rozděluje aerátory do skupin jemnobublinná aerace (bubliny o velikosti do 1 mm), 

středobublinná aerace (bubliny o velikosti od 1 do 4 mm) a hrubobublinná aerace 

(bubliny o velikosti nad 10 mm). Druh aerace určuje hloubku zanoření distribučního 

elementu. V případě dodržení předepsané hloubky bývá účinnost u jemnobublinných 

aerátorů 15 – 30 %, u středobublinných aerátorů 5 – 10 % a u hrubobublinných aerátorů 

4  -  6 %. 

 
Obr. 1.14 Membránový aerační element [20] 
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Pro jemnobublinou aeraci je nutné přiváděný stlačený vzduch filtrovat, aby nedošlo 

k ucpání distribučních elementů. Provzdušňovací elementy mohou být bodové, plošné 

či trubkové.  Vyrábějí se z porézního keramického materiálu a produkují bubliny řádově 

o stejné velikosti. Jejich výhoda je při dodržení správné údržby dlouhá životnost. 

V dnešní době bývají keramické materiály nahrazovány membránovými elementy 

z termoplastických materiálů nebo elastomerů. V průběhu výroby je membrána 

perforována (vpichy, laserovým paprskem apod.) případně je vyrobena přímo 

s perforováním. Princip jejich činnosti je založen na vratné roztažnosti materiálu, kdy 

při zvýšení tlaku vzduchu se otvory v membráně zvětší a vzduch unikne přes otvor ve 

formě bublinky.  

 
Obr. 1.15 Diskový hrubobublinný aerační element [21] 

Středobublinná a hrubobublinná aerace je prováděna obdobně jako jemnobublinná, 

avšak velikost otvorů je větší.  Nejčastěji se využívá perforovaných trubek či roštů. 

1.4.3 HYDROPNEUMATICKÁ AERACE [12][20][21] 

Hydropneumatické aerátory se skládají z čerpadla a speciální trysky. Využívá se 

principu injektoru nebo ejektoru, kdy se do kapaliny přisává vzduch a po promísení je 

směs kapaliny a vzduchu vypouštěna, čímž dochází k aeraci. Nevýhodou je vyšší 

energetická náročnost a směrová orientace proudu vody a vzduchu. 
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Obr. 1.16 Aerátor FORCE 7 [36] 

Aerátor FORCE 7 (Obr. 1.16) je kombinací tryskového aerátoru doplněného o injektor s 

přisáváním vzduchu, kdy množství dodaného kyslíku do vody závisí především na velikosti 

bublin. Množství dodaného kyslíku je dle autorů [6]  [30] v rozmezí 0,9 až 1,9 kg O2/kWh.  

 
Obr. 1.17 Ponorný aerátor AM od firmy Sigma[35] 

Ponorný aerátor AM (Obr. 1.17) je určen k provzdušňování se současným 

promícháváním vody. Konstrukce stroje se skládá z ponorného elektromotoru a 

hydraulické části oddělené od motorické jednotky olejovou vanou a dle typu aerátoru 

buďto mechanickou ucpávkou a guferem nebo dvojicí mechanických ucpávek. 

Hydraulická část nasává prostřednictvím sacího potrubí vzduch i vodu,  aby za pomoci 

oběžného kola a rozváděcího věnce rozptýlila jemnobublinkovou disperzi. Podle 

informací výrobce je množství dodaného kyslíku aerátory tohoto typu v rozmezí 1,3 až 

1,9 kg O2/kWh. [35] 
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2 MOTIVACE A HLAVNÍ CÍLE 
Kapitola 1 poskytla přehled současného stavu poznání. Poskytla informace o 

kategorizaci vod, jejich vlastnostech a chování v průběhu celého roku. Byla uvedena 

morfologie řas a sinic, včetně negativního dopadu při přemnožení sinic na kvalitu vody. 

Byla popsána nejpoužívanější a nejúčinnější technická omezení rozvoje sinic. V závěru 

kapitoly byl uveden přehled zařízení sloužící pro aeraci lentických povrchových vod. 

Tento teoretický základ bude sloužit pro návrh nového zařízení, které by mělo omezit 

rozvoj sinic a mělo by splňovat ekologické aspekty. 

Jedna z nejšetrnějších metod omezení rozvoje sinic je metoda aerace a destratifikace, 

která se snaží v nejmenší míře zatěžovat ekosystém vodní plochy a naopak podporovat 

biodiverzitu. Jako každá metoda má určité podmínky a omezení. Tato metoda není 

vhodná při vysokých hodnotách fosforu přítomného ve vodě a její velkou nevýhodou je 

velká energetická náročnost.  

Z přehledu zařízení sloužících k aeraci je vidět, že mechanické aerátory mají nízkou 

hodnotu dodaného kyslíku do vody na jednotku příkonu. U jemnobublinné aerace lze 

dosáhnout hodnot vyšších, avšak je nutné, aby hloubka nádrže byla dostatečně velká. 

Hydropneumatická aerace má vysokou hodnotu dodaného kyslíku, ale na úkor vysoké 

energetické náročnosti. Nové zařízení by mělo skloubit výhody jemnobublinné aerace, 

tj. rychlé rozpuštění velmi malých bublin vzduchu, a hydropneumatické aerace, 

tj. zvýšení rychlosti difúzního toku změnou tlaku, při které dochází k difúzi.  

Dalším aspektem při návrhu zařízení je finanční stránka. Nejedná se pouze o pořizovací 

náklady, ale hlavně o provozní náklady, mezi které mimo spotřebovanou elektrickou 

energii lze zahrnout náklady na obsluhu a přepravu. V době zavádění průmyslu 4.0 je 

nutné navrhované zařízení koncipovat tak, aby bylo alespoň částečně automatické, 

případně aby se jednalo o zařízení IoT (internet věcí), tj. zařízení, které může být 

vzdáleně kontrolováno pomocí existující infrastruktury (mobilní síť, Wi-Fi apod.). [34] 

Hlavním cílem disertační práce je návrh zařízení na aeraci vodních nádrží s nízkou 

hloubkou, které bude: 

 nízkoenergetické,  

 částečně autonomní, 

 bude dosahovat vysoké účinnosti vnosu kyslíku do vody. 
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3 PŘENOS HMOTY 
Pokud prostor obsahuje dvě nebo více složek, jejíž koncentrace se mění napříč 

prostorem, přirozenou reakcí systému je minimalizace rozdílu koncentrací a převedení 

systému do rovnováhy. Transport hmoty, při kterém je hybnou sílou rozdíl koncentrací 

transportovaných složek nebo koncentrační gradient, je nazýván difúze. Transport 

hmoty, při kterém je jeho míra přímo ovlivněná pohybem tekutiny, je nazýván 

konvektivní přenos hmoty. Při konvektivním přenosu hmoty se uplatňuje jak difúze 

způsobená tepelným pohybem částic, z nichž se skládají látky, tak i advekce, při které je 

hmota přenášena prouděním (makroskopickým pohybem). [53] 

Konvektivní přenos nezávisí pouze na vlastnostech tekutiny, ale i na ději, při kterém 

dochází k transportu hmoty. Přirozená konvekce nastává vlivem odlišných hustot 

způsobených teplotními rozdíly. Nucená konvekce je pohyb tekutiny způsobený vlivem 

působení vnějších povrchových sil. Gravitační konvekce je druh přirozené konvekce, 

při které je pohyb způsoben rozdílnou hustotou, která není způsobena rozdílnou 

teplotou, ale proměnlivým složením kapaliny. Proměnlivé složení kapaliny může být 

způsobeno například rozdílnou koncentrací rozpuštěného vzduchu v kapalině. Často 

dochází ke kombinaci několika druhů konvekcí a pak se jedná o smíšenou konvekci. 

[53] 

K přenosu hmoty dochází z míst s vyšší koncentrací molekul v rozpuštěné látce do míst 

s nižší koncentrací molekul. Toto tvrzení má statistickou podstatu, kdy při nahodilém 

pohybu molekul dochází k jejich srážkám a přesunu z prostoru s vyšší koncentrací 

molekul do prostoru s nižší koncentrací molekul. Na základě sledování tohoto děje byl 

odvozen empirický kvantitativní vztah nazývaný 1. Fickův zákon, kdy příčinou 

toku látky jsou rozdíly v její koncentraci. Hnací silou je změna koncentrace složky ci 

(mol.m
-3

) s polohou, přesněji derivace koncentrace podle polohy. Difuzní tok složky 

Ji,dif (mol.m
-2

.s
-1

) je dle Fickova zákona dán vztahem (1). Difuzní koeficient složky 

v prostředí Di (m
2
s

-1
) udává, kolik molů dané složky projde jednotkovou plochou za 

jednotku času při jednotkovém spádu koncentrace složky. Difuzní tok je vektorovou 

veličinou a udává, nejenom kolik látky difunduje, ale i jakým směrem. Teorie vychází 

z teorie uvedené v [53]. 

                    (1)   

Pohyb vyvolaný prouděním uvnitř jedné fáze má za následek pohyb tekutiny jako celku 

a intenzita konvektivního toku Ji,konv (mol.m
-2

.s
-1

) je pak úměrná rychlosti v (m.s
-1

) a je 

dána vztahem (2). 

              (2)   

Celková intenzita toku složky Ji, (mol.m
-2

.s
-1

) je pak dána rovnicí (3) součtem 

konvektivního a difuzního příspěvku. 

                                    (3)   

Během difuze se snižuje gradient, což znamená, že koncentrace nezávisí jen na 

prostorové souřadnici, ale i na čase. Proto je nutné k prvnímu Fickovu zákonu přidat 
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ještě podmínku bilance látkového množství vztaženou na jednotku času t (s) a objemu 

rovnicí (4). 

   
  

          (4)   

Po dosazení za intenzitu toku složky získáváme rovnici (5), která popisuje neustálenou 

konvekci a difuzi. 

   
  

               
     (5)   

Pokud je tekutina v klidu, lze rovnici (5) přepsat do rovnice (6), která popisuje 

neustálenou difuzi, a tento vztah je nazýván 2. Fickův zákon. 

   
  

     
     (6)   

Při přestupu hmoty je složka transportována z vnitřní části tekutiny na její rozhraní, 

neboli dochází k přestupu hmoty, přičemž rovnice (1) až (6) platí pro pohyb složky 

uvnitř fáze. Pro sdílení hmoty mezi fázemi nám vztahy nestačí. K přestupu hmoty jsou 

využívány jak difuzní, tak konvektivní mechanismy transportu. V oblasti blízko 

rozhraní se jedná převážně o laminární proudění a se zvyšující se vzdáleností přechází 

na turbulentní proudění, kde přítomnost vírů usnadňuje přestup hmoty. Klíčovým 

parametrem je přestup hmoty v blízkosti rozhraní, kde se tekutina pohybuje ve vrstvách 

a přestup hmoty je realizován molekulární difuzí, avšak tloušťku laminární vrstvy je 

velmi obtížné stanovit. K popisu přestupu hmoty se proto využívají empirické vztahy a 

jako nejjednodušší popis se využívá rovnice (7).  

                 (7)   

kc (m∙s-1
) je součinitel přestupu hmoty, cij (mol.m

-3
) je molární koncentrace složky i ve 

vnitřní části tekutiny a cir (mol.m
-3

) je molární koncentrace složky i na rozhraní 

tekutiny. Součinitel přestupu hmoty lze určit na malém laboratorním zařízení, ale pro 

jeho aplikaci na reálný problém je nutno zavést podobnostní kriteria nebo provést 

numerickou simulaci.  

Pro přestup hmoty v ustáleném stavu lze využít Sherwoodovo kriterium - rovnice (8), 

které vyjadřuje poměr charakteristického přestupu hmoty k charakteristické rychlosti 

difuze, kde d je charakteristická velikost (m).  

   
    

  
 (8)   

Poměr charakteristické rychlosti konvekce k charakteristické rychlosti difuze udává 

Pécletovo difuzní kriterium – rovnice (9).  
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 (9)   

V rovnici (9) figuruje rychlost toku tekutiny, která ovlivňuje charakter proudění. Pro 

charakter proudění lze zapsat Reynoldsovo kriterium, které dává do souvislosti 

setrvačné síly a kinematickou viskozitu  (m2
s

-1
) – rovnice (10).  

   
   

 
 (10)   

Spojením Pécletova a Reynoldsova kriteria vzniká Schmidtovo kriterium – rovnice (11). 

    
   
  

  
 

  
 (11)   

Analogicky k přestupu hmoty lze řešit i prostup hmoty, který je nutno řešit při 

mezifázovém přenosu. Prostup hmoty lze zapsat rovnicí (12), kde kf (m∙s-1
) je součinitel 

prostupu hmoty z fáze 1 do fáze 2, civ1 je molární koncentrace složky i na rozhraní 

tekutiny ve fázi 1 a cir2 je molární koncentrace složky i na rozhraní tekutiny ve fázi 2.  

                   (12)   

Vhodný vztah mezi uvedenými kriterii lze určit řešením rovnic pro přestup hmoty, 

prostup hmoty, ale i pohybových rovnic, proto se velice často zavádí empirický vztah 

(13). Koeficienty C, a a b se pak určí z experimentu.  

              (13)   

Rovnice (7) a (12) jsou kinetické rovnice a lze obecně říci, že rychlost děje je přímo 

úměrná hybné síle a nepřímo úměrná odporu. Odpor prostupu Rf (m
-1

s) je definován 

jako převrácená hodnota součinitelů prostupu rovnice (14) respektive odpor přestupu 

Rc (m
-1

s) rovnice (15) a lze je sčítat. 

    
 

  
 (14)   

  

    
 

  
 (15)   

 

3.1 KINETIKA PŘESTUPU KYSLÍKU DO VODY  

Kinetiku přestupu kyslíku při provzdušňování vody lze popsat diferenciální rovnicí 

(16), která vychází z teorie uvedené v [51] a vztahů v kapitole 3.  
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            (16)   

V (m
3
) je objem provzdušňované vody, t (hod) je čas, K (m.hod

-1
) je koeficient prostupu 

hmoty, S (m
2
) je plocha fázového rozhraní, C

*
 (g.m

-3
) je maximální rozpustnost kyslíku 

za daných podmínek ve vodě, C (g.m
-3

) aktuální množství rozpuštěného kyslíku ve 

vodě. 

Hodnotu rozpustnosti kyslíku za daných podmínek lze vypočítat z druhé formulace 

Henryho zákona. Formulace (17) vyjadřuje závislost rozpustnosti plynu v kapalině na 

jeho tlaku nad kapalinou P (Pa) při konstantní teplotě. Hodnota Henryho konstanty HC 

(Pa.m
3
.g

-1
) je závislá na teplotě a s rostoucí teplotou se zvyšuje. Henryho konstanta pro 

kyslík ve vodě je pro různé teploty určena v článku [50]. 

    
 

  
  (17)   

Rovnice (16) předpokládá prostup kyslíku pouze aeračním elementem. Při užití 

aeračního elementu v nádrži s volnou hladinou je rovnici nutno přepsat do tvaru (18), 

 
  

  
                       

     (18)   

kde C
*
atm (g.m

-3
) je rozpustnost kyslíku za daných podmínek u volné hladiny, 

KH (m.hod
-1

) je koeficient prostupu hmoty přes volnou hladinu a SH (m
2
) je plocha volné 

hladiny. 

Integrací rovnice (16) pro počáteční podmínky v čase t = 0 je množství rozpuštěného 

kyslíku ve vodě C0. Pro konečné podmínky v čase t je množství rozpuštěného kyslíku 

ve vodě C se odvodí vztah (19), který je platný pro aeraci bez volné hladiny. 

   
     
    

   
     

 
 (19)   

Pro aeraci s volnou hladinou provedeme integraci rovnice (18). Počáteční podmínky 

v čase t = 0 je množství rozpuštěného kyslíku ve vodě C0 a pro konečné podmínky 

v čase t je množství rozpuštěného kyslíku ve vodě C se odvodí vztah (20), 

   
   

    
   

 

 
            (20)   

kde F je definováno vztahem (21). 

  
                  

  

         
 (21)   

Koeficient prostupu hmoty přes vodní hladinu KH nelze teoreticky odhadnout a je 

určován experimentem, případně je volná hladina zastíněna, aby nedocházelo k difuzi. 
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Zmíněný přístup je vhodný pouze pokud je možné určit fázové rozhraní S. Určení 

fázového rozhraní pro mechanické, pneumatické nebo hydropneumatické 

provzdušňování je prakticky nemožné. U těchto druhů aerace se vychází z [6], kde je 

výraz poměru fázového rozhraní a objemu provzdušňované hmoty nahrazen 

koeficientem  (m
-1

) jakožto mezifázovým povrchem na jednotku objemu, který lze 

vypočítat z rovnice (22). Rovnice (16) pak má nabývá tvaru (23), 

  
 

 
 (22)   

  

  
            (23)   

přičemž součin     (hod
-1

) se nazývá objemový koeficient prostupu kyslíku.  

Pro klasifikaci výkonu jednotlivých aeračních zařízení a pro jejich vzájemné porovnání 

byl zaveden pojem oxygenační kapacita OC (g.m
-3

h
-1

) a je definována dle rovnice (24).  

 OC         
  (24)   

V rovnici (24) je uveden koeficient objemového prostupu kyslíku       (hod
-1

), který 

je přepočten z koeficientu     a z teploty T (°C) na standardní podmínky (20°C) dle 

rovnice (25). [6] 

       
   

         
 (25)   

V závislosti na zavedení pojmu oxygenační kapacita byl zaveden ještě pojem objemová 

intenzita aerace IV, která udává množství vzduchu přepočteného na standardní 

podmínky, které se přivádí na 1 m
3
 nádrže za 1 hod.[52] Množství využitého kyslíku E 

(%) je následně vypočteno z rovnice (26). 

  
  

   
 (26)   
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4 AERAČNÍ ELEMENT 
Při výběru aeračního elementu byl předpoklad téměř dokonalého rozpuštění vnášeného 

plynu v kapalině. Toto kritérium splňují tyto způsoby aerace: 

 Aerace pomocí bublin o malém objemu. – Principem aerace pomocí bublin je 

generování velmi malých bublin o průměru v řádech mikrometrů až nanometrů. Při 

velmi malých průměrech bublin je rychlost stoupání bublin k hladině velmi nízká a 

doba kontaktu s kapalinou dostatečná pro difuzi vzduchu do kapaliny. Technické 

prostředky pro generování velmi malých bublin jsou membrány, ejektory apod.  

 Aerace přesycenou vodou. – Aerace přesycenou vodou se provádí vstřikováním 

kapaliny přesycené vzduchem do provzdušňované oblasti. Kapalina bývá přesycená 

vzduchem nebo kyslíkem. Přesycení se ve většině případů provádí vstřikováním 

plynu speciálními tryskami do kapaliny v  tlakových nádobách. Při přípravě 

přesycené vody se využívá závislosti rychlosti difuze na tlaku (se zvyšujícím se 

tlakem se úměrně zvyšuje rychlost difuze).  

 Aerace difuzí vzduchu na membráně. – Principem sycení vody pomocí 

membrány je dokonalé rozpuštění vzduchu na membráně. Využívá se k tomu 

membrán, ke kterým je z jedné strany přiveden vzduch, a na opačné straně 

membrány se nachází provzdušňovaná kapalina. Hybnou silou je vzduch 

transportován skrz membránu a dochází k aeraci kapaliny.   

4.1 MEMBRÁNY  

Membránu lze definovat jako selektivní bariéru mezi dvěma prostředími umožňující 

transport vybraných částic. Nejčastěji jsou používány pro separaci směsí molekul a 

částic. Využívají se také k chemické a elektrochemické syntéze, k ukládání energie a 

v neposlední řadě k řízenému uvolňování účinných látek.   

4.1.1 TOK MEMBRÁNOU 

Některé či všechny složky směsí při působení hybné síly pronikají membránou. Tento 

děj je nazýván permeace. Vzniklá směs se nazývá permeát. Směs vzniklá oddělením 

permeátu, která je zachytávána na vstupní straně membrány, se nazývá retentát.[38]  

 
Obr. 4.1 Schématický průběh permeace 
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Tok přes membránu nastane pouze pokud je hybná síla nenulová a dostatečně velká 

k překonání odporu. Hybné síly jsou dle [38] rozděleny na:  

 Rozdíl koncentrací – Rozdíl koncentrací látek směsi na jednotlivých stranách 

membrány vede systém k dosažení rovnováhy a vyrovnání rozdílu koncentrací. Při 

vyrovnávání koncentrací dochází k transportu látky napříč membránou. Rychlost 

toku látky přes membránu ovlivňuje difúzní koeficient. Tento typ hybné síly se 

využívá u dialýzy, pervaporace apod. 

 Rozdíl tlaku - Obdobně jako rozdíl koncentrací, tak i rozdíl tlaku mezi 

jednotlivými stranami membrány vede k transportu látky. Rychlost toku látky skrz 

membránu je ovlivněna morfologii membrány, velikostí molekul a případně i 

interakcí látky s membránou. Tento typ hybné síly se využívá u separace plynů, 

mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reversní osmózy apod. 

 Elektrický potenciál – Hnací silou je působení elektrického pole na částice. Při 

tomto působení dochází k migraci elektricky nabitých částic.  Použití této hybné 

síly se využívá u elektrolýzy, elektrodialýzy apod.  

 Teplotní gradient  -  Představuje rozdíl teplot na jednotlivých stranách membrány. 

Obdobně jako u předchozích druhů hybných sil i v tomto případě chce systém 

dosáhnout rovnováhy. Při tomto typu hybné síly může docházet nejen k výměně 

tepla, ale i k transportu hmoty.  

Tok membránou J lze definovat jako množství látky, které proteče přes plochu 

membrány za čas v důsledku hybné síly. Toto lze obecně zapsat dle rovnice (27), kde L 

je koeficient, který se mění dle druhu hybné síly a X je hnací síla.    

        (27)   

Koeficient L přechází na difuzní koeficient Di v případě, že hybnou silou je rozdíl 

koncentrací C. Rovnice je nazývána Fickův zákon (28). 

          (28)   

Koeficient L přechází na permeabilitu P v případě, že hybnou silou je tlakový spád p. 

Rovnice je nazývána Darcyho zákon (29). 

        (29)   

Koeficient L přechází na elektrickou konduktivitu  v případě, že hybnou silou je 

elektrický potenciál . Rovnice je nazývána Ohmův zákon (30). 

        (30)   

Koeficient L přechází na tepelnou vodivost  v případě, že hybnou silou je rozdíl teplot 

T. Rovnice je nazývána Fourierův zákon (31). 

        (31)   
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4.1.2 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ MEMBRÁN  

Dle [38] se membrány rozdělují na dva základní typy:  

 Porézní membrány – Složení permeátu je u porézních membrán závislé na 

velikosti pórů či kanálků. Tok membránou je vzhledem k velikosti pórů 

konvektivní. Membránou procházejí složky látky, které jsou menší, než je velikost 

pórů, a při průchodu membránou je vliv materiálu membrány na tok membránou 

zanedbatelný. 

 Neporézní membrány – Membránou mohou procházet pouze složky 

nízkomolekulární. Složení permeátu je závislé na rozdílech v rozpustnosti a 

difuzivitě. Rychlost permeace je dána rychlostí difúze v materiálu, ze kterého je 

membrána vyrobena.  

 
Obr. 4.2 Typy membrán dle vnitřní struktury [55]  

 

4.1.3 ROZDĚLENÍ MEMBRÁN DLE VNITŘNÍ STRUKTURY A MATERIÁLU  

Dle [38] se membrány rozdělují dle vnitřní struktury na:  

 Symetrické membrány – Vnitřní struktura membrány je podél příčného řezu 

homogenní. Odpor proti transportu hmoty skrz membránu je úměrný její tloušťce, 

která je nejčastěji v rozmezí 10 až 200 m.   

 Neporézní membrány – Vnitřní struktura membrány není podél příčného řezu 

homogenní. Velikost pórů se v podélném směru mění nebo je membrána tvořena 

dvěma materiály, a to nosnou membránou a mikroporézní či neporézní vrstvou. 

Pokud je membrána tvořena dvěma materiály, nachází se na horní retentátové 

straně membrány tenká vrstva tzv. aktivní vrstva, která určuje separační vlastnosti 

membrány. Nejčastěji má tloušťku 0,1 – 0,5 m. Na spodní části membrány se 

nachází nosná část, která je tvořena makroporézním materiálem, který zajišťuje 

rychlý odvod permeátu z membrány, a navíc zvyšuje pevnost celé membrány. 

Tloušťka nosné části membrány je nejčastěji v rozmezí 50 – 100 m. 

 Kompozitní membrány – Kompozitní membrány jsou tvořeny více vrstvami 

odlišných materiálů. Na horní retentátové straně membrány se nachází tenká vrstva 

tzv. aktivní vrstva, která určuje separační vlastnosti membrány. Střední část 

membrány, na které je nanesena aktivní vrstva membrány, slouží k odvodu 

permeátu a je tvořená makroporézním materiálem. Na permeátové straně 
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membrány je umístěna nosná část, která zvyšuje pevnost membrány a zlepšuje 

manipulovatelnost s membránou.  

 
Obr. 4.3 Symetrická membrána (vlevo), asymetrická membrána (uprostřed) a kompozitní 

membrána (vpravo)  [55]  

 

Z materiálového hlediska se nejčastěji používají membrány pevné, protože spojují 

dohromady dobré mechanické i dělící vlastnosti, které lze v širokých mezích měnit a 

modifikovat pomocí vnitřní struktury membrány. Materiál, z kterého jsou pevné 

membrány vyrobeny, určuje, zdali se jedná o anorganické nebo organické membrány. 

Anorganické membrány se vyrábí z kovových nebo keramických materiálů (nejčastěji 

oxidy hliníku, zirkonu, křemíku apod.). Jejich výhodou je značná odolnost, která je 

doprovázena jejich křehkostí. Dodávány jsou nejčastěji v deskách či trubkách. Oproti 

tomu organické membrány jsou vyráběny z přírodních a syntetických polymerů a jejich 

vlastnosti lze měnit ve velmi širokém spektru. Výhodou je jejich snadná tvárnost a 

možnost výroby i do složitějších tvarů. Nejčastěji se vyrábí ve formě desek či vláken. 

Mají nižší tepelnou a tlakovou odolnost. 

4.1.4 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MEMBRÁN  

U všech membrán se z praktického hlediska určují tyto základní vlastnosti: permeabilita 

a selektivita. [38] 

Permeabilita membrány – neboli propustnost je označována Pi a je definovaná jako 

tok J složky i jednotkovou plochou membrány S při jednotkové hybné síle X přes 

jednotkovou tloušťku membrány d.  

    
  

   
 
 
 
 (32)   

 

 Selektivita membrány – je označována Sij a určuje účinnost rozdělení 

transportovaných částic. Pro složku i vůči složce j je definována rovnicí (33), kde ci 

a cj jsou koncentrace složek i a j směsi. Zkratky P a R označují permeátovou 

respektive retentátovou stranu membrány. 

     

   
   
   
   

 (33)   
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4.1.5 REŽIMY PROVOZOVÁNÍ  

Směr toku směsi přes membránu určuje režim, ve kterém je membrána provozována. 

 Klasické uspořádání – nazývané také statické či dead-end je znázorněno na Obr. 

4.4. Tok směsi na membránu je u klasického uspořádání kolmý a retentát, pokud 

vzniká, se shromažduje na membráně. Retentát je nutné odstraňovat, neboť zvyšuje 

tlakovou ztrátu na membráně.   

 
Obr. 4.4 Klasické uspořádání toku membránou  

 

 Příčné uspořádání – nazývané také dynamické či cross-flow je znázorněno na 

Obr. 4.5. Tok směsi na membránu je příčný. Část směsi prochází membránou jako 

permeát a část směsi, která membránou nemůže projít (retentát), je kontinuálně 

odváděn.    

 
Obr. 4.5 Příčné uspořádání toku membránou  

4.2 MEMBRÁNOVÉ VLÁKNOVÉ KONTAKTORY 

Membránové vláknové kontaktory jsou zařízení sloužící k základním operacím výměny 

hmoty, jako je absorpce, desorpce a extrakce. Tvoří je svazky někdy také nazývané 

moduly dutých tenkých porézních vláken. Vlákna jsou spojována do svazku pro 

snadnější manipulovatelnost (jedná se o stovky až tisíce jednotlivých vláken v jednom 

svazku).  

 
Obr. 4.6 Svazek dutých vláken [39]  
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K výrobě dutých vláken se většinou používají materiály jako polypropylen nebo 

polyetylen (oba hydrofobní) a mnoho dalších. Membrána v kontaktorech neslouží jako 

selektivní bariéra, ale zajišťuje velkou stykovou plochu mezi tekutinami. Tok skrz 

membránu je realizovaný přes póry, které propojují tekutiny na jednotlivých stranách 

membrány. Při aplikaci k přenosu plynu do kapaliny může dojít ke třem konfiguracím: 

póry nesmáčené kapalinou, póry částečně smáčené kapalinou a póry smáčené kapalinou 

viz. Obr. 4.7.[56]   

 
Obr. 4.7 Druhy konfigurace při přenosu hmoty  
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5 KERAMICKÁ MEMBRÁNA OPATŘENÁ HYDROFOBNÍM 

POVRCHEM 
První zkoušený aerační modul byl principielně založen na difúzi vzduchu skrz 

keramickou membránu, která byla opatřená speciálním hydrofobním povrchem. 

K výrobě polopropustné membrány s vysoce hydrofobním povrchem byla použita 

technologie, která je založena na nanokompozitním materiálu. Ten je složený z nosné 

matrice s řiditelnou velikostí pórů impregnovanou nanopolymery a funkční 

nanovlákennou membránou. Membrána byla následně povrchově modifikována vysoce 

hydrofobním přípravkem za pomoci plasmy. Zmíněná technologie umožňuje vyrábět 

polopropustné membrány s vysoce hydrofobním povrchem pro výměnu rozpuštěných 

plynů v kapalinách do rozdílu tlaků nad a pod membránou do 200 kPa.[37]  

Principem aerace pomocí keramické membrány opatřené hydrofobním povrchem je 

přívod vzduchu o určitém tlaku na spodní stranu membrány. Vzduch prochází základní 

matricí membrány a na hydrofobním povrchu vytvoří tenkou vrstvu vzduchu 

(vzduchový polštář). Aby byl dosažen stabilní stav vzduchového polštáře, musí tlak 

působící na membránu ze strany kapaliny být nižší jak tlak vzduchu působící na spodní 

stranu membrány, jinak dochází k protékání kapaliny skrz membránu. Naopak pokud 

tlak vzduchu působící na spodní stranu matrice bude vyšší, než je schopen vysoce 

hydrofobní povrch udržet (vlivem povrchového napětí), dojde k jeho odtržení a 

přebytek vzduchu se vznese ve formě bublin k hladině. 

 

5.1 POPIS ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ  

Základem celého zkušebního zařízení je aerační modul umístěný na dně skleněné 

válcové nádoby o výšce 1862 mm a vnitřním průměru 440 mm. Maximální objem 

provzdušňované kapaliny činí 286 litrů. Skleněná stěna nádoby byla zvolena, aby bylo 

možné v průběhu experimentu sledovat chování vzduchového polštáře na povrchu 

membrány a děje uvnitř nádoby. Aerační modul se skládal z válcové 

polopropustné membrány o průměru 336 mm, která je pružně uložena do aeračního 

modulu hydrofobním povrchem vzhůru (Obr. 5.1). Do aeračního modulu je přiveden 

tlakový vzduch do prostoru pod membránou. Z důvodu možnosti kontroly, zdali přes 

membránu neprotéká kapalina, byla boční stěna aeračního modulu vyrobena 

z průhledného polykarbonátu. Vzduch pro aerační modul je zajištěn pomocí kompresoru 

s plynovým akumulátorem, přičemž množství dodávaného vzduchu je regulováno na 

základě měření tlakové diference pod a nad membránou. Měření tlakové diference je 

prováděno kontinuálně, a pokud tlaková diference poklesne pod nastavenou hodnotu, je 

otevřen elektrický ventil umístěný v sérii za regulačním ventilem u kompresoru a tlak 

pod membránou je zvýšen. Hodnota maximální tlakové diference je závislá na kvalitě 

hydrofobního povrchu a použité matrici. Proces aerace je kontinuálně monitorován 

pomocí optické kyslíkové sondy umístěné přibližně ve středu skleněné trubice jak 

v horizontálním tak vertikálním směru. Sonda zjišťuje množství rozpuštěného kyslíku 

ve vodě a teplotu vody. Zmíněné hodnoty veličin jsou dle vzorkovací frekvence 

předávány do vyhodnocovací jednotky, která je zálohuje a zobrazuje.  

.   
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Obr. 5.1 Základna s upevněnou polopropustnou membránou 

 

Membrány s hydrofobním povrchem vytvořeným plasmou jsou poměrně nová 

technologie a životnost povrchu má své limity. Na Obr. 5.2 je vidět rozdíl mezi novým 

hydrofobním povrchem a degradovaným povrchem. 

 

 
Obr. 5.2 Nový a degradovaný hydrofobní povrch 
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Zkušební zařízení je znázorněno na Obr. 5.3, kde: 

A -  víko, 

B -  skleněná trubice, 

C -  kyslíková sonda, 

D -  zobrazovací a vyhodnocovací 

jednotka, 

E -  porézní materiál vybavený 

speciálním hydrofobním 

povrchem, 

F -  aerační modul, 

G -  regulační ventil, 

H -  pneumatický akumulátor, 

I -  kompresor, 

J -  okysličená voda, 

K -  vzduch pod membránou. 

 

 
Obr. 5.3 Schéma experimentálního zařízení (vlevo), experimentální zařízení (vpravo) 

 

5.2 POPIS EXPERIMENTU  

K experimentu byla použita pitná voda z řádu, která obsahuje velké množství 

rozpuštěného kyslíku. Pro určení koeficientu prostupu hmoty pro aerační modul je 

nutné z vody z řádu vytěsnit kyslík tak, aby množství rozpuštěného kyslíku ve vodě 

bylo blízko hodnoty nula. K dosažení tohoto počátečního stavu je provedena 

deoxygenace vody. Deoxygenace vody je děj, při kterém dochází k redukci kyslíku za 

pomoci siřičitanu nebo bezvodé soli (Na2SO3). Jelikož je tento chemický děj poměrně 

pomalý je nutno přidat katalyzátor – kobaltnatá nebo měďnatá sůl. Při použití těchto 

sloučenin obdržíme deoxygenovanou vodu během několika minut. Stanovení množství 

bezvodné soli je uvedeno v kapitole 5.2.1. Po dosažení počátečního stavu je vodní 

hladina pokryta fólií, aby nedocházelo k prostupu kyslíku přes vodní hladinu, a započne 
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se s aerací. Zaznamenává se hodnota aktuálního množství rozpuštěného kyslíku ve vodě 

a teplota vody na čase. Po dosažení stavu maximálního nasycení dle teploty kapaliny 

nebo dle definované doby je experiment ukončen. 

5.2.1 STANOVENÍ MNOŽSTVÍ BEZVODNÉ SOLI PRO DEOXYGENACI 

Dávkování bezvodné soli mNa2SO3 (mg) se provádí dle rovnice (34), ve které V je objem 

vody (L), c je změřené aktuální množství rozpuštěného kyslíku ve vodě (mg.L
-1

), s je 

spotřeba bezvodné soli potřebné ke sražení 1 mg rozpuštěného kyslíku v 1 L vody (-). 

              (34)   

 

5.3 VÝSLEDKY Z EXPERIMENTU 

Bylo provedeno několik experimentů s různými povrchy. Některé povrchy byly 

nestabilní a experimenty musely být ukončeny během první hodiny. Níže je uvedeno 

vyhodnocení nejkvalitnějšího povrchu, při nejnižší tlakové diferenci, kdy vzduchová 

vrstva ještě udržela kapalinu a membrána neprotékala.  

Záznam měření množství rozpuštěného kyslíku ve vodě na čase je uveden v Graf 5.1.  

 
Graf 5.1 Závislost množství rozpuštěného kyslíku ve vodě na čase při experimentu 

s hydrofobním povrchem 

 

Pro porovnání jednotlivých aeračních modulů se používá koeficient prostupu hmoty. 

K určení koeficientu se použije rovnice (19) respektive (22) a (23). Pro výpočet je nutné 

znát maximální rozpustnost kyslíku při měřených teplotách vody a normálním tlaku. 

Tyto hodnoty lze dopočítat dle [57] rovnicí (35). 

                                          (35)   

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

0 20 40 60 80 100 

M
n

o
žs

tv
í 
ro

zp
u

št
ěn

éh
o

 k
y

sl
ík

u
 v

e 

v
o

d
ě 

(m
g

/l
) 

Čas (hod) 



BRNO 2020 

 

 

50 
 

KERAMICKÁ MEMBRÁNA OPATŘENÁ HYDROFOBNÍM POVRCHEM 

 
Tabelované hodnoty všech měřených veličin včetně vyhodnocení jsou uvedeny v Tab. 

5.1. Konstanta C0 odpovídá množství rozpuštěného kyslíku v čase t0 = 0 tj. C0 = 

0,01 mg.L
-1

.  

Čas (hod) 
Množství rozp. kyslíku  

C (mg.L
-1) 

Teplota (°C) C*(mg.L
-1) LN ((C*- C0) / (C*- C )) 

0,00 0,01 19,7 9,33 
 

6,65 0,42 19,6 9,35 0,05 
13,30 0,96 19,5 9,37 0,11 
19,95 1,44 19,4 9,38 0,17 
26,59 2,05 19,3 9,40 0,25 
33,24 2,50 19,2 9,42 0,31 
39,89 2,99 19,1 9,43 0,38 
46,54 3,43 19 9,45 0,45 
53,19 3,79 18,9 9,47 0,51 
59,84 4,10 18,8 9,48 0,56 
66,49 4,47 18,7 9,50 0,63 
73,13 4,77 18,6 9,52 0,69 
79,78 5,02 18,5 9,54 0,75 
86,43 5,31 18,4 9,55 0,81 

Tab. 5.1 Měřené hodnoty při experimentu s hydrofobním povrchem 

 

 
Graf 5.2 Vyhodnocení konstanty K pro experiment s hydrofobním povrchem 

 

Z lineární regrese uvedené v Graf 5.2 je koeficient K = 0,0097 h
-1

. Dle rovnice (25) je 

koeficient K přepočten na 20°C rovnicí (36). Teplota dosazená do rovnice odpovídá 

průměrné teplotě vody během experimentu (t =19,05°C). 
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              (36)   

Z rovnice (22) a ze známé účinné plochy membrány S = 0,088 m
2
 a objemu 

provzdušňované vody V = 286 l je dopočten koeficient K dle rovnice (37).  

   
      

 
 
              

     
              (37)   

 

5.4 DISKUZE 

V experimentu není uvedena účinnost aerace, respektive poměr množství kyslíku, které 

difundovalo do kapaliny, k množství kyslíku, které se formou bublin vzneslo k hladině. 

Již z principu aerace by měl být poměr blízký 1. Pokud dochází k odtrhávání 

vzduchového polštáře, je špatně nastavený diferenční tlak nebo je nekvalitní povrch 

membrány. 

Výhodou této metody je její nízká energetická náročnost a principielně vysoká účinnost 

vnosu kyslíku do kapaliny. Naopak nevýhodou této metody aerace je nízký poměr mezi 

aktivní plochou membrány a objemem, který zaujme. Další nevýhodou je kvalita 

hydrofobního povrchu, který po několika dnech degraduje. Lze očekávat, že kvalita 

hydrofobního povrchu se bude s příchodem nových technologií zlepšovat. 

Rychlost difúze vzduchu do kapaliny je dána difuzivitou a plochou, přes kterou difúze 

probíhá, přičemž hodnota difuzivity je závislá na tlaku. Zvýšení rychlosti difúze při 

zachování rozměrů membrány je možné dosáhnout použitím lepšího hydrofobního 

povrchu nebo změnou koncepce celého zařízení na tlakové, tj. možnost zvýšení tlaku na 

obou stranách membrány. 

Z experimentu byl vypočten koeficient přestupu hmoty K = 0,03224 mh
-1

, který bude 

srovnán s dalšími způsoby aerace.  
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6 POLYPROPYLENOVÁ MEMBRÁNA SE SUCHÝMI PÓRY 
Druhý zkoušený aerační modul Obr. 6.1 byl vybaven polypropylenovou membránou 

P60 z dutých vláken od firmy Zena-Membranes. Dutá vlákna měla vnější průměr 

310 m, vnitřní průměr 240 m a účinnou délku 205 mm. Průměrná velikost póru činila 

0,1 m. Celkový počet vláken v modulu byl 1385 a účinná plocha membrány 0,27m
2
.  

 
Obr. 6.1 Aerační modul 20 [39]  

Fotka detailu membrány z rastrovacího elektronového mikroskopu je uvedena na Obr. 

6.2. 

 
Obr. 6.2 Fotka membrány P60 z rastrovacího elektronového mikroskopu[39]  

Principem aerace polypropylenovou membránou se suchými póry je generování velmi 

malých bublin, které se rychle rozpouštějí (plyn z bublin difunduje) ve vodě. 

6.1 POPIS ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ  

Zkušební zařízení se skládá ze dvou okruhů, a to pneumatického a hydraulického. 

Pneumatický okruh zásobuje membránu tlakovým vzduchem a hydraulický okruh 

zajišťuje cirkulaci kapaliny přes aerační modul. Aerační modul je v konfiguraci, kdy 

uvnitř dutých vláken je vzduch, a provzdušňovaná kapalina proudí okolo vláken. V této 

konfiguraci není rozhodující kvalita vody, ale pouze kvalita vzduchu. Pokud by byla 

konfigurace opačně, tj. uvnitř vláken voda a mimo vlákna vzduch, bylo by nezbytné 

předem vodu filtrovat, aby nedošlo k zanesení dutých vláken a pórů nečistotami. 

V laboratorních podmínkách by byly možné obě konfigurace, ale při provzdušňování 
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vodních nádrží je možné použít pouze první variantu (vzduch ve vláknech, voda mimo 

vlákna).  

Srdcem zkušebního zařízení je aerační modul, do kterého je přiváděn tlakový vzduch. 

Tlakový vzduch byl při experimentu zajištěn z rozvodu tlakového vzduchu v laboratoři. 

Vzduch z rozvodu je filtrován, aby nedošlo k zanesení pórů nečistotami. Hodnota tlaku 

vzduchu v aeračním modulu je nastavována regulačním ventilem, který disponuje i 

tlakoměrem. Množství vzduchu, které do membrány proudí, je měřeno plynoměrem. 

Hydraulický okruh se skládá z čerpadla, které obstarává cirkulaci vody přes 

membránový modul a skleněné nádrže o objemu vody 50 litrů. Voda je čerpána z horní 

části skleněné nádrže a po průchodu aeračním modulem se vrací zpět dnem skleněné 

nádrže.  

Pro měření aktuální hodnoty rozpuštěného kyslíku ve vodě byl ve všech experimentech 

použit senzor od firmy Endress Hauser s typovým označením Oxymax COS61D. 

Rozsah měření sondy je (0 – 20) mg.L
-1

 s přesností měření 0,01 mg + 1% z měřené 

hodnoty.  

 

 
Obr. 6.3 Foto zkušebního zařízení s membránou se suchými póry 
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Schéma zkušební zařízení je znázorněno na Obr. 6.4, kde: 

1 - pneumatický okruh, 

2 - hydraulický okruh, 

A -  zdroj tlakového vzduchu, 

B -  vzduchový filtr, 

C -  regulační ventil s 

tlakoměrem, 

D -  plynoměr, 

E -  čerpadlo, 

F -  aerační modul, 

G -  kyslíková sonda, 

H -  skleněný nádrž, 

I -  zobrazovací jednotka 

kyslíkové sondy, 

J -  fólie k zakrytí hladiny. 

 

 

 

 
Obr. 6.4 Schéma zkušebního zařízení s membránou se suchými póry 

 

 

6.2 POPIS EXPERIMENTU  

K experimentu byla použita stejně jako u experimentu s hydrofobním povrchem pitná 

voda z řádu, která obsahuje velké množství rozpuštěného kyslíku. Před započetím 

experimentu byl z vody vytěsněn kyslík pomocí bezvodné soli a katalyzátoru. Po 

zaplavení celého systému bylo spuštěno čerpadlo, aby se dosáhlo průtoku vody kolem 
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membrány. Do aeračního elementu byl přiveden tlakový vzduch o tlaku 0,7 baru v první 

konfiguraci a 1,1 baru v druhé konfiguraci. Ihned po přivedení vzduchu do vláken 

membrány docházelo ke generování malých bublinek. Bublinky, které se generovaly na 

povrchu membrány, byly strhávány proudem vody a odváděny do skleněné nádrže, kde 

následně difundovaly do vody. Pokud by nebyl zajištěn dostatečný průtok vody, 

docházelo by ke generování větších bublin a účinnost celého aeračního elementu by 

byla nižší. Během celého experimentu se zaznamenávala hodnota aktuálního množství 

rozpuštěného kyslíku ve vodě a teplota vody na čase. Po dosažení definovaného stavu 

nasycení vody kyslíkem nebo uplynutím definované doby byl experiment ukončen. 

 
Obr. 6.5 Provzdušňovaná voda během experimentu s membránou se suchými póry 
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6.3 VÝSLEDKY Z EXPERIMENTU  

Záznam měření množství rozpuštěného kyslíku ve vodě na čase pro oba nastavené tlaky 

je uveden v Graf 6.1.  

 
Graf 6.1 Závislost množství rozpuštěného kyslíku ve vodě na čase při experimentu s membránou 

se suchými póry 

Obdobně jako u experimentu s hydrofobním povrchem pro porovnání výkonu aeračních 

elementů a pro porovnání vlivu tlaku na membráně byl určen koeficient prostupu hmoty 

K.  

Tabelované hodnoty všech měřených veličin včetně vyhodnocení jsou uvedeny v Tab. 

6.1 a Tab. 6.2.  

Čas (hod) 
Množství rozp. kyslíku  

C (mg.L
-1) 

Teplota (°C) C*( mg.L
-1) LN ((C*- C0) / (C*- C )) 

0,00 3,77 20,1 9,01 
 0,08 4,32 20,4 8,95 0,11 

0,17 4,69 20,7 8,90 0,20 
0,25 5,12 21,0 8,85 0,31 
0,33 5,48 21,3 8,80 0,42 
0,42 5,74 21,6 8,75 0,50 
0,50 6,00 21,9 8,70 0,60 
0,58 6,24 22,1 8,66 0,70 
0,67 6,34 22,5 8,60 0,76 
0,75 6,45 22,7 8,57 0,82 
0,83 6,62 23,0 8,52 0,92 
0,92 6,74 23,2 8,49 0,99 
1,00 6,82 23,5 8,44 1,06 
1,08 6,92 23,7 8,42 1,13 
1,17 7,02 23,9 8,39 1,22 

Tab. 6.1 Měřené hodnoty při experimentu s membránou se suchými póry při tlaku p = 0,7 baru 
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Konstanta C0 odpovídá množství rozpuštěného kyslíku v čase t0 = 0 tj. C0 = 3,77 mg.L

-1
 

pro experiment s nastaveným tlakem 0,7 baru.  

Čas (hod) 
Množství rozp. kyslíku  

C (mg.L
-1) 

Teplota (°C) C*( mg.L
-1) LN ((C*- C0) / (C*- C )) 

0,00 3,37 19,1 9,19 
 0,10 3,56 19,2 9,18 0,03 

0,17 3,80 19,3 9,16 0,08 
0,28 4,16 19,7 9,08 0,15 
0,42 4,43 20,1 9,01 0,21 
0,53 4,74 20,3 8,97 0,28 
0,67 5,08 20,7 8,90 0,37 
0,78 5,28 20,9 8,87 0,43 
0,92 5,49 21,3 8,80 0,50 
1,10 5,79 21,6 8,75 0,60 
1,28 6,01 22,1 8,66 0,69 
1,42 6,16 22,4 8,62 0,76 
1,53 6,26 22,7 8,57 0,81 
1,67 6,34 23,0 8,52 0,86 
1,78 6,45 23,2 8,49 0,92 
1,92 6,56 23,5 8,44 0,99 
2,03 6,61 23,7 8,42 1,03 
2,17 6,67 23,9 8,39 1,07 
2,28 6,73 24,2 8,34 1,13 
2,42 6,79 24,4 8,31 1,18 
2,53 6,82 24,7 8,27 1,22 

Tab. 6.2 Měřené hodnoty při experimentu s membránou se suchými póry při tlaku p = 0,7 baru 

Konstanta C0 odpovídá množství rozpuštěného kyslíku v čase t0 = 0 tj. C0 = 3,37 mg.L
-1

 

pro experiment s nastaveným tlakem 1,1 baru.  

Z lineární regrese uvedené v Graf 6.2 je koeficient K = 1,0074 h
-1

 pro tlak 1,1 baru a 

K = 0,4908 h
-1

 pro tlak 0,7 baru.  Dle rovnice (25) je koeficient K přepočten na 20°C 

rovnicí (38) pro tlak 1,1 baru a rovnicí (40) pro tlak 0,7 baru. Teplota dosazená do 

rovnice odpovídá průměrné teplotě vody během experimentu t = 22,11°C pro tlak 1,1 

baru a  t  = 21,04°C pro tlak 0,7 baru. 

       
   

         
 

      

             
            (38)   

       
   

         
 

      

             
            

(39)   

Z rovnice (22) a ze známé účinné plochy membrány S = 0,27 m
2
 a objemu 

provzdušňované vody V = 50 l je dopočten koeficient K dle rovnice (40) pro tlak 

1,1 baru a rovnice (41) pro tlak 0,7 baru. 



BRNO 2020 

 

 

58 
 

POLYPROPYLENOVÁ MEMBRÁNA SE SUCHÝMI PÓRY 

 

   
      

 
 
            

    
             (40)   

   
      

 
 
            

    
             

(41)   

 

 
Graf 6.2 Vyhodnocení konstanty K pro experimenty s membránou se suchými póry 

Určení účinnosti (%) využití kyslíku se provádí na základě rovnice (42), kterou lze 

rozepsat na rovnici (43), ve které Ct (mg.L
-1

) je množství rozpuštěného kyslíku v čase t, 

C0 je množství rozpuštěného kyslíku (mg.L
-1

) v čase t0, V (L) je objem provzdušňované 

vody a mO2 (mg) je množství dodaného kyslíku. 

   
                            

                                   
         (42)   

   
          

   
         

(43)   

Množství dodaného kyslíku bylo měřeno plynoměrem, který je objemové měřidlo a 

měří pouze aktuální protečené množství v litrech. Pro výpočet objemového množství 

vzduchu při normálních podmínkách Vn (m
3
) bez vlivu kompenzace teploty lze využít 

stavové rovnice ideálního plynu (44), kde Pm (Pa) je tlak na membráně, Vm (m
3) 

je 

objem měřený plynoměrem a Pn (Pa) je tlak při normálních podmínkách (tlak 

101,325 KPa a 20°C) . 

    
    
  

 (44)   
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Pro získání přesnější konverze byla provedena kalibrace plynoměru při různých tlacích 

na ČMI OI Brno. Výsledek kalibrace je uveden v Tab. 6.3.  

Relativní tlak 
vzduchu 

Množství zobrazované 
plynoměrem (L) 

Množství při normálních 
podmínkách (L) 

0,5 1,00 1,454 
1 1,00 1,858 

1,5 1,00 2,312 
2 1,00 2,716 

Tab. 6.3 Měřené hodnoty při experimentu s membránou se suchými póry při tlaku p = 0,7 baru 

Výsledek kalibrace byl pro obecné použití proložen lineární regresí (pro přepočet 

zobrazovaného množství protečeného vzduchu plynoměrem na množství vzduchu 

protečené při normálních podmínkách). Skutečné protečené objemové množství 

vzduchu (L) při normálních podmínkách Vn lze vypočítat z rovnice (45), kde Pm je tlak 

na membráně (bar), Vm je objem měřený plynoměrem (L). 

                       (45)   

Objem vzduchu při normálních podmínkách se přepočítá na hmotnost kyslíku mO2 za 

předpokladu, že vzduch obsahuje 23,17 hmotnostních % kyslíku a hustota vzduchu při 

normálních podmínkách je vzd = 1,19 kg.m
-3

 dle rovnice (46).  

                     (46)   

Účinnost vnosu kyslíku do vody je vypočtena z rovnice (43) a uvedena v Tab. 6.4. 

Objem měřený plynoměrem (L) 1,00 1,20 

Tlak na membráně (bar) 0,70 1,10 
Množství vzduchu při normálních podm. (L) 1,62 2,35 
Množství dodaného kyslíku (g) 0,45 0,65 
Množství rozpuštěného kyslíku(g) 0,17 0,16 
Účinnost vnosu kyslíku (%) 38,65 25,09 

Tab. 6.4 Účinnost vnosu kyslíku při experimentu s membránou se suchými póry 

 

6.4 DISKUZE 

Experiment byl proveden pro dvě konfigurace. V první konfiguraci byl tlak vzduchu 

v membráně 1,1 baru a v druhé konfiguraci byl tlak vzduchu 0,7 baru. Z naměřených 

závislostí množství rozpuštěného kyslíku na čase byl vypočten koeficient přestupu 

hmoty K, který je pro první konfiguraci (tlak 1,1 baru) K = 0,1775 mh
-1

. Pro druhou 

konfiguraci (tlak 0,7 baru) je K = 0,0887 mh
-1

. Zkušební zařízení bylo vybaveno 

plynoměrem pro měření průtoku vzduchu na pneumatické větvi. Z naměřených dat byla 

vypočtena účinnost vnosu kyslíku na základě bilance mezi množstvím dodávaným a 

množstvím rozpuštěným. V první konfiguraci (tlak 1,1 baru) dosahovala účinnost vnosu 

kyslíku 25,09 % a v druhé konfiguraci (tlak 0,7 baru) dosahovala účinnost vnosu 

kyslíku 38,65 %.  
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Výhodou této metody provzdušňování je její poměrně nízká energetická náročnost, 

vysoký poměr mezi aktivní plochou membrány a objemem, který zaujme, vyšší 

účinnost vnosu kyslíku do kapaliny a rychlost vnosu kyslíku do kapaliny.  

Naopak nevýhodou této metody aerace je nižší účinnost vnosu kyslíku do kapaliny 

v porovnání s předpokladem téměř dokonalého vnosu kyslíku do kapaliny a nutnost 

udržovat průtok kapaliny kolem membrány. 
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7 POLYPROPYLENOVÁ MEMBRÁNA S MOKRÝMI PÓRY 
Poslední zkoušený aerační modul Obr. 7.1 byl vybaven polypropylenovou membránou 

P60 z dutých vláken od firmy Zena-Membranes. Dutá vlákna měla vnější průměr 

310 m, vnitřní průměr 240 m a účinnou délku 430 mm. Průměrná velikost póru činila 

0,1 m. Celkový počet vláken v každém svazku byl 1385 a modul měl 5  svazků. 

Účinná plocha membrány je 2,83 m
2
.  

 
Obr. 7.1 Aerační modul s pěti svazky 

Principem aerace polypropylenovou membránou s mokrými póry je rozpuštění kyslíku 

na membráně bez vzniku bublin.  

7.1 POPIS ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ  

Zkušební zařízení se skládá z pneumatického okruhu a aeračního modulu umístěného na 

dně nádrže s vodou určenou k provzdušňování. Nádrž pojme maximálně 500 litrů vody. 

Pneumatický okruh zásobuje membránu tlakovým vzduchem. Aerační modul je 

v konfiguraci, kdy uvnitř dutých vláken je vzduch a provzdušňovaná kapalina proudí 

okolo vláken.  

Tlakový vzduch byl při experimentu zajištěn z rozvodu tlakového vzduchu v laboratoři. 

Vzduch z rozvodu je filtrován, aby nedošlo k zanesení pórů nečistotami. Hodnota tlaku 

vzduchu v aeračním modulu je nastavována regulačním ventilem, který disponuje i 

tlakoměrem. Množství vzduchu, které do membrány proudí, je měřeno plynoměrem. 
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Schéma zkušební zařízení je znázorněno na Obr. 6.4, kde: 

A - zdroj tlakového vzduchu, 

B - vzduchový filtr, 

C - regulační ventil s tlakoměrem, 

D - plynoměr, 

E - aerační modul, 

F - kyslíková sonda, 

G - nádrž, 

H - zobrazovací jednotka kyslíkové 

sondy, 

I - fólie k zakrytí hladiny. 

 

 
Obr. 7.2 Schéma zkušebního zařízení s membránou s mokrými póry 

 

7.2 POPIS EXPERIMENTU  

Podstatou experimentu je provádět aeraci s mokrými póry, tj. s póry naplněnými vodou, 

aby nedocházelo ke generování bublinek, ale přímo k rozpouštění kyslíku do vody. 

Naplnění póru přímo vodou není možné a předem se membrána plní technickým lihem. 

Tento proces byl proveden tak, že na membránový modul byla udělána přesná šablona 

z tvrzeného polystyrenu Obr. 7.3, do které byla membrána uložena a zalita technickým 

lihem. Technický líh byl také vtlačen přes přívodní trubičku přímo do membrány. Po 

1 hodině byla membrána vytažena z lihu a do vláken byla vtlačena filtrovaná voda. 

Filtrovaná voda byla připravena reverzní osmózou, aby nečistoty přítomné v běžné 

pitné vodě neucpaly póry membrány.  

K experimentu byla použita stejně jako u zmíněných dvou experimentů výše pitná voda 

z řádu, která obsahuje velké množství rozpuštěného kyslíku. Před započetím 

experimentu byl z vody vytěsněn kyslík pomocí bezvodné soli a katalyzátoru. Aerační 

modul byl umístěn na dno nádrže a zatížen, aby vlivem vztlakové síly neměnil pozici. 
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Do aeračního elementu byl přiveden tlakový vzduch a započala aerace. Během celého 

experimentu se zaznamenávala hodnota aktuálního množství rozpuštěného kyslíku ve 

vodě a teplota vody na čase. Po dosažení definovaného stavu nasycení vody kyslíkem 

nebo uplynutím definované doby byl experiment ukončen. Experiment byl proveden pro 

tři konfigurace tlaku, a to 1; 1,5 a 2 bary. 

 
Obr. 7.3 Membrána vložená v šabloně a zalitá lihem 

Pokud se k aeraci použila membrána s mokrými póry, aerace probíhala bez vzniku 

bublin, tak jak je vidět na Obr. 7.4. Pokud se k aeraci použila membrána s mokrými 

póry, na membráně vznikaly bublinky, tak jak je vidět na Obr. 7.5. 

 
Obr. 7.4 Vlákna s mokrými póry  
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Obr. 7.5 Vývoj aerace pomocí vláken se suchými póry  
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Obr. 7.6 Aerační modul během experimentu  

7.3 VÝSLEDKY Z EXPERIMENTU A DISKUZE 

Záznam měření množství rozpuštěného kyslíku ve vodě na čase pro oba nastavené tlaky 

je uveden v Tab. 7.3.  

 
Graf 7.1 Závislost množství rozpuštěného kyslíku ve vodě na čase při experimentu s membránou 

s mokrými póry 

Obdobně jako u experimentu s hydrofobním povrchem pro porovnání výkonu aeračních 

elementů a pro porovnání vlivu tlaku na membráně byl určen koeficient prostupu hmoty 

K.  
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Tabelované hodnoty všech měřených veličin včetně vyhodnocení jsou uvedeny v Tab. 

7.1, Tab. 7.2 a Tab. 7.3.  

Konstanta C0 odpovídá množství rozpuštěného kyslíku v čase t0 = 0 tj. C0 = 2,24 mg.L
-1 

pro experiment s nastaveným tlakem 2,0 bary 

Čas (hod) 
Množství rozp. kyslíku  

C (mg.L
-1) 

Teplota (°C) C*( mg.L
-1) LN ((C*- C0) / (C*- C )) 

0,00 2,24 18,3 9,35 
 0,17 2,64 18,3 9,35 0,06 

0,33 3,00 18,3 9,35 0,11 
0,50 3,41 18,3 9,35 0,18 
0,67 3,79 18,3 9,35 0,25 
0,83 4,23 18,3 9,35 0,33 
1,00 4,65 18,3 9,35 0,41 
1,17 5,03 18,3 9,35 0,50 
1,33 5,43 18,3 9,35 0,60 
1,50 5,86 18,3 9,35 0,71 
1,67 6,27 18,3 9,35 0,84 

Tab. 7.1 Měřené hodnoty při experimentu s membránou s mokrými póry při tlaku p = 2,0 bary 

 

 Čas (hod) 
Množství rozp. kyslíku  

C (mg.L
-1) 

Teplota (°C) C*( mg.L
-1) LN ((C*- C0) / (C*- C )) 

0,00 2,15 19,0 9,21 
 0,04 2,22 19,0 9,21 0,01 

0,08 2,32 19,0 9,21 0,02 
0,17 2,47 19,0 9,21 0,05 
0,25 2,62 19,0 9,21 0,07 
0,33 2,78 19,0 9,21 0,09 
0,42 2,89 19,0 9,21 0,11 
0,50 3,10 19,0 9,21 0,14 
0,58 3,23 19,0 9,21 0,17 
0,71 3,45 19,0 9,21 0,20 
0,83 3,69 19,0 9,21 0,25 
0,92 3,86 19,0 9,21 0,28 
1,00 4,01 19,0 9,21 0,31 
1,08 4,15 19,0 9,21 0,33 
1,17 4,26 19,0 9,21 0,35 
1,25 4,48 19,0 9,21 0,40 
1,33 4,6 19,0 9,21 0,43 
1,42 4,78 19,0 9,21 0,47 
1,50 4,92 19,0 9,21 0,50 
1,58 5,08 19,0 9,21 0,54 
1,67 5,22 19,0 9,21 0,57 

Tab. 7.2 Měřené hodnoty při experimentu s membránou s mokrými póry při tlaku p = 1,5 baru 
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Konstanta C0 odpovídá množství rozpuštěného kyslíku v čase t0 = 0 tj. C0 = 2,15 mg.L

-1 

pro experiment s nastaveným tlakem 1,5 baru.  

Čas (hod) 
Množství rozp. kyslíku  

C (mg.L
-1) 

Teplota (°C) C*( mg.L
-1) LN ((C*- C0) / (C*- C )) 

0,00 2,01 19,6 9,10 
 0,08 2,17 19,6 9,10 0,02 

0,17 2,30 19,6 9,10 0,04 
0,25 2,42 19,7 9,08 0,06 
0,33 2,55 19,7 9,08 0,08 
0,42 2,62 19,7 9,08 0,09 
0,50 2,70 19,7 9,08 0,10 
0,58 2,79 19,7 9,08 0,12 
0,67 2,95 19,7 9,08 0,14 
0,75 2,99 19,7 9,08 0,15 
0,83 3,07 19,7 9,08 0,16 
0,92 3,10 19,7 9,08 0,17 
1,00 3,26 19,7 9,08 0,19 
1,08 3,39 19,7 9,08 0,22 
1,17 3,51 19,7 9,08 0,24 
1,25 3,55 19,7 9,08 0,25 
1,33 3,63 19,7 9,08 0,26 
1,42 3,75 19,7 9,08 0,28 
1,50 3,78 19,7 9,08 0,29 
1,58 3,89 19,7 9,08 0,31 
1,67 3,97 19,7 9,08 0,32 
1,75 4,04 19,7 9,08 0,34 
1,83 4,10 19,7 9,08 0,35 
1,92 4,23 19,7 9,08 0,38 
2,00 4,27 19,7 9,08 0,39 
2,08 4,35 19,7 9,08 0,40 

Tab. 7.3 Měřené hodnoty při experimentu s membránou s mokrými póry při tlaku p = 1,0 bar 

Konstanta C0 odpovídá množství rozpuštěného kyslíku v čase t0 = 0 tj. C0 = 2,01 mg.L
-1

  

pro experiment s nastaveným tlakem 1,0 bar.  

Z lineární regrese uvedené v Graf 7.2 je koeficient K = 0,1881 h
-1

 pro tlak 1,0 baru, 

K = 0,3397 h
-1

 pro tlak 1,5 baru a K = 0,5134 h
-1

 pro tlak 2,0 bary.  Dle rovnice (25) 

je koeficient K přepočten na 20°C rovnice (47) pro tlak 1,0 bar, rovnice (48) pro tlak 

1,5 baru a rovnice (49) pro tlak 2,0 bary. Teplota dosazená do rovnice odpovídá 

průměrné teplotě vody během experimentu t = 19,69°C pro tlak 1,0 bar, t = 19,00°C 

pro tlak 1,5 baru a t  = 18,30°C pro tlak 2,0 bary. 

       
   

         
 

      

             
            (47)  
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            (48)  

       
   

         
 

      

             
            (49)  

Z rovnice (22) a ze známé účinné plochy membrány S = 2,83 m
2
 a objemu 

provzdušňované vody V = 458 l je dopočten koeficient K dle rovnice (50) pro tlak 1,0 

bar, dle rovnice (51) pro tlak 1,5 baru a rovnice (52) pro tlak 2,0 bary. 

   
      

 
 
            

    
             (50)  

   
      

 
 
            

    
             (51)  

   
      

 
 
            

    
             (52)  

 

 
Graf 7.2 Vyhodnocení konstanty K pro experimenty s membránou se suchými póry 
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Účinnost vnosu kyslíku do vody je vypočtena z rovnice (43) a uvedena v Tab. 7.4. 

Objem měřený plynoměrem (L) 2,40 2,60 2,80 

Tlak na membráně (bar) 1,00 1,50 2,00 

Množství vzduchu při normálních podm. (L) 4,50 5,97 7,62 

Množství dodaného kyslíku (g) 1,24 1,65 2,10 

Množství rozpuštěného kyslíku (g) 1,07 1,41 1,85 

Účinnost vnosu kyslíku (%) 86,47 85,39 87,86 

Tab. 7.4 Účinnost vnosu kyslíku při experimentu s membránou se suchými póry 

 

7.4 DISKUZE 

Experiment byl proveden ve třech konfiguracích. V první konfiguraci byl tlak vzduchu 

v membráně 1,0 bar, v druhé 1,5 baru a ve třetí konfiguraci byl tlak vzduchu 2,0 bary. 

Z naměřených závislostí množství rozpuštěného kyslíku na čase byl vypočten koeficient 

přestupu hmoty K, který je pro první konfiguraci (tlak 1,0 baru) K = 0,0307 mh
-1

, pro 

druhou konfiguraci (tlak 1,5 baru) K = 0,0563 mh
-1

 a pro třetí konfiguraci (tlak 2 bary) 

K = 0,0865 mh
-1

. 

Jelikož nebyl pozorován vznik ani malých bublinek, očekávala se účinnost vnosu 

kyslíku do vody téměř 100 %.  Z naměřených dat byla vypočtena účinnost pro první 

konfiguraci (tlak 1,0 bar) dosahovala účinnost vnosu kyslíku 86,47 %, v druhé 

konfiguraci (tlak 1,5 baru) dosahovala účinnost vnosu kyslíku 85,39 % a ve třetí 

konfiguraci (tlak 2,0 bary) dosahovala účinnost vnosu kyslíku 87,86 %. Rozdíl mezi 

očekávanou účinností a naměřenou účinností mohl být způsoben drobnou netěsností 

pneumatického okruhu, nepřesností odečtu hodnot nebo nepřesností měřidel. I tak je 

zmíněná účinnost vnosu velmi dobrá. 

Výhodou této metody provzdušňování je její nízká energetická náročnost, vysoký 

poměr mezi aktivní plochou membrány a objemem, který zaujme, a vyšší účinnost 

vnosu kyslíku do kapaliny.  

Naopak nevýhodou této metody aerace je vyšší časová náročnost uvedení membrány do 

provozu. 



BRNO 2020 

 

 

70 
 

ZKUŠEBNÍ AERÁTOR 

 

8 ZKUŠEBNÍ AERÁTOR 
Zkušební aerátor Obr. 8.1 je navržen jako plovoucí aerátor s částečně autonomním 

řízením. Skládá se z nosného modulu, aeračního modulu a ovládacího modulu. 

Jednotlivé moduly jsou specifikovány níže. 

 
Obr. 8.1 3D návrh zkušebního aerátoru 

8.1 NOSNÝ A AERAČNÍ MODUL 

Nosný modul se skládá ze dvou plováků o průměru 125 mm a délce 600 mm, ve kterých 

je v zadní části uchycena pohonná jednotka. Na plovácích je umístěna základna, ke 

které je přichyceno veškeré vybavení aerátoru (kompresor, plynový akumulátor, 

regulační ventil, ovládací modul atd.) 

8.2 AERAČNÍ MODUL 

Aerační modul se skládá z kompresoru, plynového akumulátoru, tlakového čidla, 

redukčního ventilu, elektrického ventilu, potrubí a v neposlední řadě také aeračního 

elementu (Obr. 8.2).  
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Obr. 8.2 Schéma aeračního modulu 

Elektrický kompresor je umístěn a upevněn k základně nosného modulu a zajišťuje 

stlačený vzduch pro aerační element. Vzduch je do kompresoru přiváděn hadičkou, 

která je umístěna směrem vzhůru a zastíněna, aby nedošlo k nasání odstřikující vody. 

Výkon kompresoru je 42 W při jmenovitém napájecím napětí 12 V a maximální tlak na 

výstupu činí 3,5 baru. Paralelně k přívodu k aeračnímu elementu je připojen vzduchový 

akumulátor o objemu 2 dm
3
, který v aeračním modulu slouží ke stabilizaci tlakových 

rázů a zabraňuje cyklování (zapínání a vypínání) kompresoru velmi často. Zapínání 

respektive vypínání kompresoru je prováděno ovládacím systémem z údajů z tlakového 

čidla. Tlak na aeračním modulu může být manuálně nastavován redukčním ventilem 

mezi 1 a 2 bary.  Elektrický ventil slouží k zapínání respektive vypínání aerace a je 

ovládaný z ovládacího systému. 

 
Obr. 8.3 Aerační element 

Aerační element (Obr. 8.3) je tvořen pěti svazky vláken o délce 430 mm. Každý svazek 

obsahuje 1385 vláken a jeho průměru je  20 mm. Osová vzdálenost svazků je 90 mm a 

celý aerační element má půdorysný rozměr (540 x 535) mm. Efektivní plocha membrán 

aeračního elementu je  2,83 m
2
. 
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8.3 ELEKTRICKÁ ČÁST – OVLÁDACÍ SYSTÉM 

Ovládací systém byl založen na volně dostupné vývojové platformě Arduino zahrnující 

hardwarové a softwarové komponenty. Základním prvkem této platformy je základní 

deska obsahující programovatelný mikroprocesor, digitální a analogové vstupy a 

výstupy. Programování mikroprocesoru je prováděno programovacím jazykem Wiring 

pomocí softwaru Arduino IDE, který poskytuje uživatelské prostředí jak pro psaní 

zdrojového kódu, tak i kompilátor pro následné kompilování zdrojového kódu na 

strojový kód a software pro nahrání strojového kódu (programu) na desku. Nahrání 

programu na desku je možné přes rozhraní USB
1
, případně přes rozhraní Wi-Fi

2
. 

Rozhraním USB základní deska vždy disponuje ať už ve variantě s konektorem USB B 

nebo micro USB. Rozhraním Wi-Fi disponuje jen deska Arduino UNO WiFi, avšak ke 

každé desce lze připojit Wi-Fi modul. Obliba vývojové platformy Arduino je značná 

z důvodu relativně nízké ceny základních desek a podpory vývojové platformy pod 

všemi velkými operačními systémy (Windows, Mac, Linux). 

8.3.1 ZÁKLADNÍ DESKA 

Srdcem zkušebního zařízení je základní deska Arduino Mega 2560 s mikroprocesorem 

ATmega2560 od firmy Atmel. Deska disponuje celkem 54 digitálními piny, 14 

analogovými vstupy a 4 UART
3
. Digitální piny mohou sloužit jako vstupy i jako 

výstupy (rozdíl je pouze v deklaraci ve zdrojovém kódu) a 14 z nich může sloužit jako 

PWM
4
 výstup. Flash paměť má velikost 256 KB, z nichž 8 KB využívá sama deska. 

Flash paměť je používána pro nahrání programu a je zde i zavaděč. Po odpojení desky 

od proudu zůstávají data na této paměti uložena. Velikost paměti SRAM je 8KB a jedná 

se o operační paměť, kam se ukládají proměnné a výpočty při běhu programu. Po 

odpojení napětí je paměť vymazána. Paměť EEPROM má velikost 4KB a je možné do 

ní ukládat proměnné během výpočtu. Po odpojení desky od proudu data zůstávají 

zachována, avšak má velice omezenou životnost danou počtem cyklů přepsání. 

Provozní napětí desky Arduino Mega 2560 je 5V. [40] 

 
Obr. 8.4 Arduino Mega 2560 [40] 

                                                 
1
 USB – Universal Serial Bus – universální sériová sběrnice 

2
 Wi-Fi – Wirelles Ethernet Compatibility Aliance – bezdrátová komunikace v počítačových sítích  

3
 UART – Universal asynchronous reciever-transmiter – univerzální asynchronní přijímač vysílač 

4
 PWM – Pulse width modulation – pulzně šířková modulace 
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Typ desky byl vybrán z důvodu větší velikosti operační paměti a dostatečného počtu 

digitálních a analogových pinů.  Pro snadné a bezpečné připojení periferií k desce bylo 

namísto dodávaných pinů využito šroubovací svorkovnice. 

Na Obr. 8.5 je uvedeno schéma vstupních a výstupních periferií. Modré šipky 

znázorňují vstupní piny, naopak zelené šipky výstupní (ovládané) piny. 

 
Obr. 8.5 Schéma vstupních a výstupních periferii 

8.3.2 MOTOROVÝ MODUL 

Pro pohyb a řízení aerátoru byla zvolena možnost dvou motorů s lodním šroubem 

namísto jednoho motoru a kormidla z důvodu jednoduššího konstrukčního řešení. 

Pohyb aerátoru zajišťují dva stejnosměrné motory MIG 280 o maximálním výkonu 

10 W při napětí 6 V. Kroutící moment od každého motoru je přenášen přes spojku na 

hřídel, ke které je upevněn dvoulistý lodní šroub o průměru 25 mm. Použit je jeden 

pravotočivý a jeden levotočivý lodní šroub, jelikož při použití dvou pravotočivých 

lodních šroubů by docházelo k vytvoření momentu v řízení a příď aerátoru by byla 

tlačena jedním směrem a záď aerátoru opačným směrem. Při použití levotočivého 

lodního šroubu u jednoho motoru a pravotočivého lodního šroubu u druhého motoru se 

tento moment eliminuje a řízení je jednodušší. K řízení není použito kormidlo, nýbrž se 

ke změně směru jízdy využívá regulace otáček (výkonu) jednotlivých motorů. Výkon 

jednotlivých motorů je řízen ovládacím systémem, který pomocí pulzní šířkové 

modulace ovládá duální H-můstkový motorový modul. Pulzní šířková modulace 

(PWM) je ve své podstatě rychlé zapínání a vypínání ovládaného zařízení, v našem 

případě motoru. Využíváno je obdélníkového signálu s danou frekvencí a proměnnou 

šířkou pulzu, přičemž se většinou definuje frekvencí a střídou. Střída pak udává poměr 

doby mezi pozicí zapnuto a vypnuto respektive se jedná o poměr délky pulzu k délce 

periody. Praktické znázornění pulzní šířkové modulace je uvedeno na Obr. 8.6, kde 

v horním grafu je výkon motoru v procentech a v dolním grafu průběh napětí při pulzní 

šířkové regulaci na vstupu do motorového modulu.  
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Obr. 8.6 Graf ovládání pomocí pulzní šířkové modulace 

Ovládací systém do motorového modulu nezasílá pouze PWM signál pro určení výkonu 

motoru, ale také signál pro nastavení směru otáčení. Motorový modul je založený na H-

můstcích MOSFET IRF3205 vyráběných pro jmenovitý proud 10 A a špičkový proud 

30 A.  

8.3.3 GPS MODUL 

GPS je zkratka pro Global Positioning System neboli systém satelitní navigace. Systém 

GPS umožňuje pomocí elektronického přijímače určit přesnou polohu na povrchu 

Země. Jeho počátky lze najít již v roce 1978, kdy došlo k vypuštění prvních satelitů. 

Prvotně byl GPS určen pro vojenské účely, až v roce 1993 započalo jeho civilní využití. 

Největší rozkvět však nastal v roce 2000, kdy bylo zrušeno technické omezení pro 

určení místa s přesností lepší jak 100 metrů. Od roku 2005 je již přítomno na oběžných 

drahách 32 satelitů. Satelity jsou umístěny v 6 orbitálních rovinách se vzdáleností od 

povrchu země přibližně 20 000 km. GPS není jediným systémem pro satelitní navigaci, 

aktuálně lze ještě využít ruský systém GLONASS a evropský GALILEO.[45] 

Základem každého satelitu jsou troje až čtvery atomové hodiny, které jsou klíčovým 

aspektem pro určení polohy. Dalším vybavením satelitu je 12 antén pro vysílání 

rádiových kódů v pásmu L, antény pro komunikaci s pozemními stanicemi, antény pro 

vzájemnou komunikaci družic a solární panely včetně baterií. Princip určení přesné 

polohy je založen na příjmu signálu z jednotlivých viditelných družic (aktuálně nad 

obzorem). V České republice je nejčastěji viditelných osm družic. Pro určení polohy 

v prostoru je nutné přijímat signál minimálně ze čtyř družic. Signál ze satelitu obsahuje 

identifikaci družice a časovou značku. První zjištěný signál provede synchronizaci času 

GPS systému a elektronického přijímače. Signály z dalších minimálně tří družic slouží 

elektronickému přijímači pro vypočtení vzdálenosti polohy satelitů a elektronického 

přijímače, a to na základě rozdílu doby odeslání a příjmu signálu od družice. 

Z vypočtených vzdáleností a známých parametrů je pak určena poloha přijímače. 

Komunikace od satelitu k elektronickému přijímači na Zemi je pouze jednosměrná 

z důvodu vysoké energetické náročnosti a také z důvodu prvotního využití, a to 

vojenského, kdy by v aktivním módu mohlo dojít k prozrazení pozice. [45] 

Pro určení přesnosti použitého GPS modulu byl proveden test, kdy byly zaznamenávány 

hodnoty zeměpisných souřadnic z GPS modulu v jednom referenčním bodě o známých 

zeměpisných souřadnicích. Referenční bod i zaznamenané zeměpisné souřadnice byly 
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zaneseny do grafu Obr. 8.7. V grafu jsou také uvedeny pěti sekundové aritmetické 

průměry. Červená linie v grafu znázorňuje hranici vzdálenou 2,5 metru od referenčního 

bodu.   

  
Obr. 8.7 Zeměpisné souřadnice z GPS modulu pro referenční bod 

Z Obr. 8.7 je patrné, že pro použití GPS modulu k řízení je vhodnější použít aritmetický 

průměr z 5 sekundového záznamu hodnot než jednotlivé měřené body. 

Přesnost GPS modulu lze zlepšit využitím diferenciálního GPS systému. Tento systém 

se skládá z minimálně z jednoho dalšího GPS přijímače, který je umístěn v referenčním 

bodě, u kterého jsou známy přesné zeměpisné souřadnice. Tento GPS přijímač 

vyhodnocuje odchylky měření GPS a produkuje korekční faktory pro jednotlivé družice, 

které lze použít pro korekci GPS přijímačů v nejbližším okolí. Korekce lze provádět i 

dodatečně, ale při použití v aplikaci k řízení směru pohybujícího se zařízení to 

aplikovatelné není. Při tomto užití by bylo nezbytné zajistit komunikaci mezi 

referenčním přijímačem a korigovaným přijímačem. Více se problematikou zlepšení 

přesnosti GPS s využitím diferenciálního GPS zabývá [48].   

8.3.4 KOMPAS 

Využívání GPS modulu k určení směru natočení (azimutu) aeračního zařízení má 

nevýhodu, pokud zařízení není trvale v pohybu, jelikož azimut určený z GPS souřadnic 

je určen jako vektor z po sobě zjištěných souřadnic. U zkušebního aerátoru je nutné znát 

azimut i v době, kdy nedochází k pohybu. Z hlediska přesnosti určení místa pomocí 

GPS souřadnic při nízké rychlosti pohybu není z hlediska přesnosti vhodné použít tyto 

GPS souřadnice k určení směru pro využití k řízení aerátoru. 

Určení azimutu bylo u zkušebního aerátoru provedeno elektronickým kompasem, který 

využíval anizotropní magnetorezistivní snímač. Druhá alternativa byla využití snímače 

založeného na Hallově jevu, ale z důvodu vyšší citlivosti byl zvolen snímač založený na 
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magnetorezistivním jevu. Princip tohoto snímače je založen na změně elektrického 

odporu, který je kladen protékajícímu proudu při změně úhlu magnetizace. Rozdíl mezi 

maximální a minimální hodnotou odporu dosahuje jednotek procent. Senzory založené 

na tomto jevu využívají tenkých vrstev feromagnetický slitin, přičemž zásadní je nejen 

volba materiálu, ale i geometrie senzoru, která ovlivňuje rozsah a citlivost senzoru. [42] 

Komerčně vyráběné senzory využívají můstkového zapojení čtyř magnetorezistivních 

elementů. Nevýhodou magnetorezistivních snímačů je vysoká citlivost na 

feromagnetické materiály v okolí snímače. Z tohoto důvodu byla provedena kalibrace 

kompasu až po jeho zabudování do aerátoru. Hodnota úhlu natočení byla po kalibraci 

ještě korigována na magnetickou deklinaci. Hodnota magnetické deklinace udává 

úhlový rozdíl mezi zeměpisným a magnetickým severním pólem Země. Hodnota je 

určena k určitému místu na Zemi, přičemž se tato hodnota v čase mění vlivem pohybu 

magnetického severního pólu vzhledem k zeměpisnému pólu. Aktuální hodnotu úhlu 

magnetické deklinace lze zjistit zde [43].  

Kalibrace kompasu byla provedena tak, že aerátor byl umístěn na otočný dřevěný stůl, 

aby nedocházelo k ovlivnění magnetickým materiálem. Stůl byl vyrovnaný 

v horizontální rovině. Aerátorem bylo otáčeno kolem osy z, která je kolmá k rovině 

stolu a prochází čidlem kompasu, přičemž byly zaznamenávány hodnoty magnetických 

sil pro osu x, y i z. Zjištěné hodnoty magnetických sil v ose x a y byly zaneseny do grafu 

(Obr. 8.8) a byly použity pro výpočet korekčních faktorů. Korekční faktory odpovídají 

posunu zaznamenaných hodnot vzhledem ke korigovaným hodnotám, přičemž 

korigované hodnoty byly vypočteny, tak aby tvar průběhu magnetických sil ležel ve 

středu souřadného systému. Zaznamenané hodnoty magnetické síly v ose z sloužily 

k ověření, zdali je kalibrace kompasu prováděna pouze v horizontální rovině a nevnáší 

se do kalibrační procedury chyba náklonem roviny.  

 
Obr. 8.8 Kalibrace kompasu zkušebního aerátoru 
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8.3.5 KYSLÍKOVÁ SONDA 

Měření množství rozpuštěného kyslíku ve vodě se provádí pomocí senzorů založených 

na: 

 ampérovém/polarografickém principu, 

 optickém principu.  

Ampérový princip vychází z Clarkova článku a využívá soustav elektrod zanořených 

v elektrolytu, na kterých měří procházející proud. Elektrolyt je nejčastěji tvořen 

chloridem draselným nebo hydroxidem sodným. Měřený roztok je od elektrolytu 

oddělen selektivní membránou, která je propustná pro kyslík a je nejčastěji vyrobena 

s teflonu, který má dobrou propustnost a rychlou odezvu.[41] 

Základem optického principu měření rozpuštěného kyslíku v kapalině je fluorescence 

respektive fluorescenční vrstva nanesená na membráně. Tato fluorescenční vrstva je 

stimulována nejčastěji pomocí LED diod světlem s krátkou vlnovou délkou. Po návratu 

do klidového stavu se emituje fluorescenční záření s delší vlnovou délkou, které je 

přijímáno detektorem. Pokud je ve zkoušeném vzorku přítomen kyslík, zkracuje se doba 

emitování záření v závislosti na obsahu kyslíku ve vzorku. Detektor tak přesně měří čas 

emitace záření a převádí jej na napěťový signál. [41] 

Zkušební aerátor byl vybaven sondou pro měření rozpuštěného kyslíku na ampérovém 

principu. Jedná se o přesné a oproti optické metodě levnější zařízení. Sonda je schopná 

detekovat rozpuštěný kyslík v rozsahu (0 – 20) mg.L
-1 

v rozsahu teplot (0 – 40)°C. 

Maximální tlak, kterému může být sonda vystavena, je 3,5 baru. Životnost membrány je 

v čisté vodě až 5 měsíců, ale se zhoršující kvalitou vody klesá až na 1 měsíc. Výstup 

z čidla je napětí v rozsahu (0 – 5) V odpovídající rozpuštěnému kyslíku v kapalině (0 –

 20) mg.L
-1

. Nevýhodou galvanické sondy je nutnost naplnění membrány elektrolytem a 

provedení kalibrace sondy. Nejčastěji se provádí dvoubodová kalibrace, tj. při nulové 

koncentraci rozpuštěného kyslíku ve vodě (ve speciálním nulovém roztoku) a při 

stoprocentním nasycení vody kyslíkem (pomocí provzdušněné vody, případně ve 

vzduchu). 

8.3.6 OSTATNÍ PERIFERIE 

Teplota vzduchu, teplota vody v oblasti aeračního elementu i teplota vody na hladině 

byly monitorovány pomocí teplotního čidla DS18B20 od firmy Maxim. Měřící rozsah 

teplotního čidla je -55°C až +125°C. Komunikace čidel s ovládacím systémem 

probíhala pomocí 1-Wire sběrnice. Více o této komunikaci je uvedeno v [44]. 

Voděodolnost teplotního čidla je zajištěna zatavením teplotního senzoru do nerezového 

pouzdra. 

Tlakové čidlo slouží na zkušebním anemometru k zapínání respektive vypínání 

kompresoru jako zdroje tlakového vzduchu. Spouštěcí a vypínací tlak je možné nastavit 

v ovládacím systému, který činnost kompresoru ovládá pomocí spínacího relé. Tlakové 

čidlo má rozsah (0  -  3,5) baru odpovídající napěťovému výstupu (0,5 – 4,5) V a bylo 

přímo napojené k základní desce.  



BRNO 2020 

 

 

78 
 

ZKUŠEBNÍ AERÁTOR 

 
Energie pro celé zařízení je odebírána z gelové baterie o napětí 12 V a kapacitě 3,3 Ah, 

kterou lze dobíjet na souši nabíječkou pro tento typ baterií ze sítě, případně ze solárních 

panelů, které lze umístit na horní část zkušebního aerátoru. Stav baterie je kontinuálně 

sledován a zaznamenáván ovládacím systémem. Při poklesu napětí pod nastavenou 

hodnotu dochází k vypnutí všech zařízení, které jsou energeticky náročné a nejsou 

nezbytné k návratu aerátoru do návratové pozice. 

Ovládací systém veškerou svou činnost zaznamenává přes modul na SD kartu. Jsou 

zapisovány všechny údaje z čidel i stav ovládaných prvků.  

Zkušební anemometr nebyl vybaven Wi-Fi konektivitou, ale prováděl aeraci v předem 

nachystané trase. Ovládací systém lze o Wi-Fi konektivitu obohatit formou zásuvného 

modulu. Aerátor by pak byl schopen pracovat v autonomním režimu a být ovládán 

vzdáleně, případně by data mohla být zasílána do webového rozhraní.  

8.4 PROGRAMY 

Programy pro zkušební aerátor lze rozdělit do dvou kategorií: 

a) programy k přípravě dat pro ovládací program, 

b) program ovládacího systému. 

8.4.1 PŘÍPRAVA SOUŘADNIC PRO OVLÁDACÍ PROGRAM 

Při automatickém režimu pohybu aerátoru se aerátor pohybuje po trase vytyčené 

uzlovými body. Tyto uzlové body je nutné do ovládacího systému nahrát. Uzlové body 

lze vybrat manuálně a nahrát přímo do programu nebo lze využít vyvinutý jednoduchý 

program pro automatický proces exportu zeměpisných souřadnic. 

V prvním kroku je do programu vytvořeného v programovacím jazyce Processing 

nahrána mapa vodní plochy a jsou zadány zeměpisné souřadnice hran obrázku. 

Zdrojová data map a zeměpisných souřadnic jsou získána z [49]. Program následně 

provede přebarvení všech obrázkových bodů, které jsou v odstínech modré, tím dojde 

k vymezení provzdušňované plochy Obr. 8.9. Tento krok se provede, pokud má být 

provedena aerace v celé vodní ploše. Pokud se má provést aerace pouze v určité oblasti, 

je nutno tuto oblast vyznačit černou barvou do obrázku jako na Obr. 8.10.  

Každý obrázkový bod v obrázku má svoji zeměpisnou souřadnici a hrubost rozložení 

závisí na velikosti oblasti vzhledem k rozlišení obrázku. Pokud bude obrázek v rozlišení 

500x500 obrázkových bodů a délky stran by odpovídaly 500  m ve skutečnosti, bude 

rozlišení zeměpisných souřadnic 1x1 m. 
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Obr. 8.9 Vyznačená plocha aerace automaticky 

 
Obr. 8.10 Vyznačená plocha aerace manuálně 

Po spuštění programu dojde k simulaci plavby aerátoru po dobu nastavenou 

v programu. Aerátor mění náhodně svůj směr. Při každé změně směru aerátoru je 

vytvořen uzlový bod s hodnotou zeměpisné souřadnice. Pohyb aerátoru je vidět na Obr. 

8.11. Pokud je operátor s navrženou trasou spokojen, vloží uzlové body do ovládacího 

systému aerátoru. Pokud navržená trasa je nevyhovující, je možno spustit program 

opětovně a dojde k vytvoření jiné trasy. Tento proces lze opakovat, dokud nedojde 

k navržení optimální trasy. 
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Obr. 8.11 Pohyb aerátoru 

 

8.4.2 PROGRAM OVLÁDACÍHO SYTÉMU 

Ovládací program je napsán v jazyce Wiring a nahrán na základní desku. Základním 

rysem tohoto programovacího jazyka je jeho rozdělení do dvou částí a to setup() a 

loop(). Funkce setup() se spouští na začátku programu, obsahuje proměnné a počáteční 

nastavení. Funkce loop() je opakující se smyčka příkazů, které se opakují 

v pravidelných cyklech při připojení základní desky k napájení.  

Samotný ovládací program aerátoru rozdělujeme na tyto části: 

 část řídící aeraci, 

 část řídící pohyb aerátoru, 

 část pro zaznamenávání hodnot. 

PROGRAM PRO ŘÍZENÍ AERACE 

Program ovládacího systému řídící průběh aerace má alokované dva analogové vstupní 

piny a dva digitální výstupní piny. Na jeden analogový pin je přivedeno napětí 

z tlakového čidla a je vyčítáno pomocí funkce analogRead(). Napětí na pinu je 

převedeno pomocí A/D převodníku na hodnotu v rozsahu (0  - 1023), jelikož se jedná o 

10 bitový převodník. Tlak na čidle Pčidlo je určen dle rovnice (53), 

         
   
     

          
   

   
 (53)   

kde napětí desky UZD (V) je pro použitou desku Arduino Mega 5 V, rozsah převodníku 

Rpřev (-) je 1023 hodnot pro 10 bitový převodník, hodnota na analogovém pinu A1, dolní 

rozsah napětí tlakového čidla DUč (V) pro zmíněné čidlo 0,5 V, horní rozsah tlaku 
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tlakového čidla Hpč (bar) pro zmíněné čidlo 3,5 baru a horní rozsah napětí tlakového 

čidla HUč (bar) pro zmíněné čidlo 3,5 V. 

Vypočtená hodnota tlaku je porovnána s mezí nastavenou pro aeraci, pokud hodnota 

tlaku leží pod vymezeným rozsahem hodnot nebo ve vymezeném intervalu je na 

digitální pin ovládající kompresor zapsána logická 1, tedy zapnuto. Pokud hodnota tlaku 

leží nad mezí, na digitální pin je zapsána 0, tedy vypnuto.  

Další z funkcí je zapínání a vypínání aerace, která je prováděna otevíráním a zavíráním 

elektricky ovládaného ventilu. Tato funkce je dostupná pouze, pokud je základní deska 

připojena sériovým portem. Ovládání elektrického ventilu je prováděno binárně pomocí 

relé, přičemž logická 1 značí zapnuto a logická 0 vypnuto. Standardně je tato funkce 

nastavena na režim zapnuto. Ovládání sériovým portem lze provést připojením USB 

kabelu k základní desce, použitím Wi-Fi modulu, případně použitím jiného vzdáleného 

přístupu. Funkci zapínání respektive vypínání aerace lze uskutečnit zasláním příkazu 

„A“ jako aktivace respektive „D“ jako deaktivace přes sériovou linku.  

Druhý analogový pin je alokován pro kyslíkovou sondu, která vrací hodnotu nasycení 

kyslíkem v rozsahu (0 – 20) mg.L
-1

 odpovídající hodnotě napětí (0 – 5) V. Výpočet 

nasycení je proveden obdobně jako pro tlakové čidlo. Rozlišení přístroje vlivem 

převodu analogového signálu na digitální je 0,02 mg.L
-1

. 

PROGRAM PRO ŘÍZENÍ POHYBU AERÁTORU 

Program pro řízení aerátoru může pracovat ve dvou režimech: 

 manuální režim, 

 automatický režim. 

V manuálním režimu je řízení pohybu aerátoru prováděno operátorem pomocí příkazů a 

je dostupný pouze pokud je základní deska připojena přes sériový port, kde probíhá 

obousměrná komunikace. Základní deska zasílá do sériového portu v pravidelných 5 

sekundových intervalech aktuální hodnotu času, data, aktuální souřadnice, souřadnice 

dalšího bodu, rychlost pravého motoru, rychlost levého motoru, hodnotu úhlu natočení z 

kompasu, hodnotu tlaku v plynovém akumulátoru, stav kompresoru, stav aerace, teplotu 

z jednotlivých čidel, hodnotu z kyslíkové sondy a napětí na baterii. Řízení je prováděno 

pomocí příkazů zaslaných přes sériový port. Seznam příkazů včetně akce je uveden v 

Tab. 8.1.  
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Příkaz Akce 

„R“ Zvýšení výkonu pravého motoru o 5 % 

„F“ Snížení výkonu pravého motoru o 5 % 

„T“ Zvýšení výkonu levého motoru o 5 % 

„G“ Snížení výkonu levého motoru o 5 % 

„S“ Zastavení pohybu 

„V“ Zapnutí manuálního režimu 

„Z“ Zapnutí automatického režimu 

Tab. 8.1Kalibrace kompasu zkušebního aerátoru 

Při automatickém režimu je aerátor ovládán programem a pohybuje se mezi 

nastavenými uzlovými body, které jsou nahrány do programu do sekce setup() před 

spuštěním. Aktuální pozice aerátoru je určena pomocí GPS modulu, který poskytuje 

hodnoty: čas, datum, zeměpisné souřadnice a počet viditelných (použitých) satelitů. 

Komunikace z modulu do základní desky probíhá přes UART za pomocí knihovny 

TinyGPS. Zeměpisné souřadnice jsou zeměpisná šířka, která nám udává úhlovou 

vzdálenost od rovníku, a zeměpisná délka, která nám udává úhlovou vzdálenost od 

základního poledníku, který prochází hvězdárnou v anglickém Greenwich. Hodnoty 

zeměpisné šířky a zeměpisné délky modul poskytuje přibližně každou sekundu. 

Částečná eliminace chyby GPS pozice vlivem přesnosti GPS modulu je prováděna 

průměrováním zeměpisných souřadnic. Průměrování se provádí jako aritmetický 

průměr v pětisekundových intervalech. V testovací fázi bylo vyzkoušeno nahrazení 

aritmetického průměru plovoucím průměrem, ale lepších výsledku bylo dosaženo právě 

aritmetickým průměrem. 

 
Obr. 8.12 Nákres řízení 

Aktuální natočení aerátoru vzhledem k světovým stranám (azimut) kompas (°) je 

vypočteno z naměřených magnetických sil v elektronickém kompasu. Výpočet úhlu 

natočení není možné provést funkcí arctg, tj. jako poměr magnetické síly v ose y 
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k magnetické síle v ose x, jelikož pro nulové a nízké hodnoty magnetické síly v ose x by 

mohlo dojít k chybě dělení nulou nebo přetečení deklarované proměnné. Funkce arctg 

také vrací hodnotu pouze v intervalu (-90°, 90°) a bylo by nutné definovat další 

proměnnou pro informaci o kvadrantu, v jakém je úhel určen. V programovacích 

jazycích se proto zavádí funkce atan2, která zmíněné problémy s funkcí arctg řeší. 

Výpočet azimutu je pak proveden dle rovnice (54).  

             
                       

                       
  (54)   

Řízení směru je prováděno zvýšením nebo snížením výkonu jednotlivých motorů tak, 

aby rozdíl mezi azimutem určeným kompasem a azimutem získaným ze zeměpisných 

souřadnic aktuální pozice aerátoru a pozice uzlového bodu GPS (°) splňoval podmínku 

(55). 

                        (55)   

Určení azimutu ze zeměpisných souřadnic na nepravidelném útvaru jako je Země by 

bylo velmi složité, proto bylo nutno toto těleso aproximovat. Nejčastěji Země bývá 

aproximována na referenční elipsoid. K výpočtu azimutu na referenčním elipsoidu se 

využívá Vincentyho vzorec [46], kde je přesnost výpočtu do 0,3 % v závislosti na 

zvoleném modelu elipsoidu. Pro zmíněnou aplikaci, kde vzdálenost mezi jednotlivými 

uzlovými body je v řádech desítek až stovek metrů, je dostačující aproximace na těleso 

koule. Azimut se pak vypočte dle rovnice (56).[47] 

           
           

                             
  (56)   

1 (°) je zeměpisná délka aerátoru, i (°) je zeměpisná délka i-tého uzlového bodu, 1 (°) 

je zeměpisná šířka aerátoru, i (°) je zeměpisná šířka i-tého uzlového bodu a  je rozdíl 

zeměpisných délek aerátoru a i-tého uzlového bodu.  

Na základě porovnání azimutu ze zeměpisných souřadnic a azimutu z kompasu je 

provedena změna poměru výkonu motoru dle Tab. 8.3, kde MP je výkon pravého 

motoru, ML je výkon levého motoru a ST je standardní výkon motoru. Než se provede 

regulace motoru, předchází ji kontrola velikosti azimutu. Při hodnotách rozdílu azimutů 

větších než 180° by docházelo ke zbytečnému otáčení aerátoru o více jak 180°, přitom 

je rychlejší provést otočení na opačnou stranu. Provede se kontrola podmínek dle Tab. 

8.2. 

Podmínka Reakce 

                                                       

                                              

Tab. 8.2Podmínky pro ošetření azimutu  vyššího jak 180° 
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Podmínka Reakce 

                   MP = ST; ML = ST 

                                         MP = ST + 5 %; ML = ST – 10 % 

                                         MP= ST – 10 %; ML = ST + 5 % 

                                  MP = ST + 10 %; ML = 0 

                                  MP = 0; ML = ST + 10 % 

Tab. 8.3Podmínky pro nastavení rychlosti jednotlivých motorů 

Přesnost určení místa pomocí zeměpisných souřadnic získaných z GPS modulu je 

přibližně ±2,5 metrů. Z tohoto důvodu není možné očekávat exaktně shodou hodnotu 

zeměpisných souřadnic z GPS modulu při dojezdu do uzlového bodu. Ovládací systém 

pravidelně zjišťuje vzdálenost mezi aerátorem a uzlovým bodem. Pokud se tato 

vzdálenost sníží na méně jak 2,5 metrů, dojde k načtení dalšího uzlového bodu. 

K určení vzdálenosti dvou bodů d (m) ze zeměpisných souřadnic je použit Harvesine 

vzorec (57). [47] 

          

 

 
      

  
                    

  
  

         
  
                    

  
    

  (57)   

R (m) je průměrný poloměr země (6 371 km) a  (°) je rozdíl zeměpisných šířek 

aerátoru a i-tého uzlového bodu.  

V případě, že napětí na baterii klesne pod nastavenou hodnotu, ovládací systém 

automaticky nastaví další uzlový bod na výchozí bod, aby nedošlo k naprostému vybití 

baterie aerátoru a nemožnosti pohybu v prostoru provzdušňované plochy.    

PROGRAM PRO ZAZNAMENÁVÁNÍ HODNOT 

Modul pro čtení a zápis na SD kartu je připojen k základní desce. V pravidelných 

5 sekundových intervalech je zapisována do souboru hodnota času, data, aktuální 

souřadnice, souřadnice dalšího bodu, rychlost pravého motoru, rychlost levého motoru, 

hodnota úhlu natočení z kompasu, hodnota tlaku v plynovém akumulátoru, stav 

kompresoru, stav aerace, teplota z jednotlivých čidel, hodnota z kyslíkové sondy a 

napětí na baterii. 

8.5 EXPERIMENT 

Experiment se zkušebním aerátorem měl ověřit, zdali automatický provoz aerátoru bude 

fungovat správně a aerátor projede uzlovými body. K experimentu byl vybrán rybník 

U Mlýna v Brně Jehnicích o půdorysném rozměru přibližně (50 x 160) m. Uzlové body 

byly vybrány manuálně a jsou zobrazeny na Obr. 8.13. Startovní i cílový bod byl 

shodný. 
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Obr. 8.13 Rybník U Mlýna včetně uzlových bodů 

Na Obr. 8.14 je vidět zkušební aerátor na hladině rybníka. K aerátoru byl navíc upevněn 

provázek, kdyby došlo k nečekané události, aby mohl být aerátor přitažen zpět ke břehu.  

  
Obr. 8.14 Foto zařízení při experimentu 

Během celého experimentu byly zaznamenávány GPS souřadnice, které jsou vykresleny 

na mapě uvedené na Obr. 8.15. 
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Obr. 8.15 GPS souřadnice zaznamenané v průběhu experimentu 

Experiment dokázal, že aerační zařízení je schopné pracovat v automatickém režimu a 

ke všem zadaným uzlovým bodům v rámci nastavené tolerance doplulo. Ze záznamu 

průběhu plavby je vidět, že docházelo k mírnému odklonu od ideální spojnice mezi 

uzlovými body. Tento odklon je jednak způsoben přesností GPS modulu a také řízením, 

které pracuje v krocích. V rámci aplikace, ke které je zařízení navrženo, je však přesnost 

řízení dostačující.  
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9 NÁVRH AERÁTORU 

9.1 NÁVRH STACIONÁRNÍHO AERÁTORU 

Návrh stacionárního aerátoru vychází ze stejné koncepce aeračního elementu jako 

zkušební aerátor a využívá k provzdušňování aerační modul založený na membráně 

z dutého vlákna. Aerační modul je upevněný ke dnu ve vytipované oblasti, kde provádí 

aeraci. Nevýhodou tohoto aerátoru je nutnost mít možnost propojení technologie a 

aeračního elementu.  

 
Obr. 9.1 Návrh stacionárního aerátoru 

 

Stacionární aerátor Obr. 9.1 se skládá z technologie (8), která je umístěna na břehu, a 

aeračního elementu ponořeného u dna (10). Vzduch je nasáván přes filtr (1) 

kompresorem (2) a dopravován přes redukční ventil (6) tlakovou hadicí (9) do 

aeračního elementu. Pneumatický okruh navíc obsahuje plynový akumulátor (4), kde je 

skladován vzduch, aby kompresor mohl být provozován pouze v optimálním režimu a 

nedocházelo k tlakovým rázům. Ovládání kompresoru je prováděno ovládacím 

systémem, ke kterému je připojeno tlakové čidlo (5) a elektrický pneumatický ventil 

(7). Energie pro celý aerační systém může být zajištěna ze sítě, případně z baterie, ke 

které je připojen solární panel (3) a systém pak může fungovat v režimu ostrovního 

systému. Zmíněný systém může být doplněn o teploměry pro sledování teploty vzduchu 

a teploty vody a také o kyslíkovou sondu. Kyslíková sonda by pak sloužila nejen 

k monitoringu, ale i k zapínání a vypínání aerace dle nastavené meze. 

Aerační element v tomto případě je možné vyrobit modulově a jednotlivé moduly Obr. 

9.2 k sobě připojovat jak horizontálně tak i vertikálně. 
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Obr. 9.2 Aerační element – 1 modul 

9.2 NÁVRH PLOVOUCÍHO AERÁTORU 

Návrh plovoucího aerátoru je konstrukčně řešen umístěním technologie na bontonu. 

Proti pohybu vlivem povětrnostních podmínek je celé zařízení ukotveno ke dnu. 

Aerační element je opět řešen formou modulů s membránou z dutých vláken. Moduly je 

možno k sobě připojovat a nastavit tak potřebný výkon aerace.  

 
Obr. 9.3 Návrh plovoucího aerátoru 

Plovoucí aerátor Obr. 9.3 se skládá z technologie (8), která je umístěna ve voděodolném 

boxu na dvou plovácích (12). Aerátor je proti pohybu ukotven ocelovými lany (11). Do 
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aeračního elementu (10) umístěného ve vodní mase je vzduch dopravován tlakovou 

hadicí (9). Tlak v aeračním modulu je nastavený redukčním ventilem (6). Pneumatický 

okruh začíná filtrem (1) na sání kompresoru (2), navíc obsahuje plynový akumulátor 

(4). Ovládání kompresoru je prováděno ovládacím systémem, ke kterému je připojeno 

tlakové čidlo (5) a elektrický pneumatický ventil (7). Energie pro celý aerační systém je 

zajištěna z baterie, ke které je připojen solární panel (3). Zmíněný systém může být 

doplněn o teploměry pro sledování teploty vzduchu a teploty vody a také o kyslíkovou 

sondu. Tento systém je vhodné dovybavit i Wi-Fi modulem, aby bylo možné provádět 

dohled nad jeho činností. 

9.3 NÁVRH PLOVOUCÍHO ČÁSTEČNĚ AUTONOMNÍHO AERÁTORU 

Návrh plovoucího částečně autonomního aerátoru je konstrukčně řešen ve stejném 

duchu, jako byl řešen zkušební aerátor. Skládá se z aeračního modulu, nosného modulu 

a řídicího systému. K řízení aerátor využívá ovládací systém, který ze získaných dat z 

GPS modulu, kompasu a zeměpisných souřadnic uzlových bodů řídí výkon dvou 

motorů, ke kterým je upevněn lodní šroub tak, aby plavba byla uskutečněna skrz uzlové 

body. Aerační element je opět řešen formou modulů, které lze k sobě připojovat.  

 
Obr. 9.4 Návrh stacionárního aerátoru 

Plovoucí částečně autonomní aerátor Obr. 9.4 se skládá z technologie (8), která je 

umístěna ve voděodolném boxu na dvou plovácích (12). Aerátor je vybaven dvěma 

motory (11), které mu slouží k pohybu po vodní ploše. Aerace je pak prováděna po trase 

dle zvolených zeměpisných souřadnic. Do aeračního elementu (10) umístěného ve 

vodní mase je vzduch dopravován tlakovou hadicí (9). Tlak v aeračním modulu je 

nastavený redukčním ventilem (6). Pneumatický okruh začíná filtrem (1) na sání 

kompresoru (2), navíc obsahuje plynový akumulátor (4). Ovládání kompresoru je 
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prováděno ovládacím systémem, ke kterému je připojeno tlakové čidlo (5) a elektrický 

pneumatický ventil (7). Energie pro celý aerační systém je zajištěna z baterie, ke které je 

připojen solární panel (3). Zmíněný systém může být doplněn o teploměry pro sledování 

teploty vzduchu a teploty vody a také o kyslíkovou sondu. Tento systém je vhodné 

dovybavit i Wi-Fi modulem, aby bylo možné provádět dohled nad jeho činností a 

případně mu zadávat uzlové body i během plavby. 
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ZÁVĚR 
Disertační práce je zaměřena na aeraci vodních ploch s nízkou hloubkou vodního 

sloupce. Aerace u vodních ploch slouží v letním období k preventivnímu omezení 

rozvoje sinic a celoročně poskytuje kyslík vodnímu ekosystému k dýchání. Jedna 

z mnoha metod omezení rozvoje sinic je metoda aerace. Z principiálního hlediska se 

jedná o ekologickou metodu, která podporuje biodiverzitu a nezanáší do vody chemické 

polutanty. Její použití je možné i v chráněných krajinných oblastech, národních parcích 

nebo nádržích sloužících jako zdroj pitné vody. 

Technologie aerace vodních ploch v současnosti využívá mechanických, pneumatických 

a hydrodynamických aerátorů. Všechny zmíněné technologie jsou velmi energeticky 

náročné a účinnosti vnosu kyslíku do vody jsou poměrně nízké. Přesné hodnoty 

dodaného kyslíku na jednotku energie nebo účinnost jsou uvedeny v rešeršní části práce 

a jsou závislé na zvolené technologii. Využití membránové technologie, zvláště pak 

membrán z dutých vláken, má potenciál pro nízkoenergetické řešení s vysokou 

účinností vnosu kyslíku do vody   

V disertační práci byly experimentálně ověřeny tři typy membránového vnosu.  

První modul využíval keramickou membránu se speciálním hydrofobním povrchem. 

Nad tímto povrchem byla vytvořena vrstvička vzduchu, přes kterou docházelo k difuzi 

vzduchu do kapaliny. Vrstvička vzduchu byla udržována tlakem vzduchu pod 

membránou. U této metody byl určen koeficient prostupu K = 0,03224 mh
-1

. Účinnost 

využití kyslíku by měla být téměř 100 % v závislosti na kvalitě hydrofobní vrstvy, 

avšak účinnost nebyla ověřena. Pokud během experimentu došlo k degradaci 

hydrofobního povrchu, vrstvička vzduchu na membráně byla nestabilní a vzduch 

probublával skrz vodní sloupec. V takovém případě byl experiment ukončen. Výhodou 

této metody je teoreticky vysoká účinnost vnosu kyslíku do kapaliny a nízká 

energetická náročnost (postačí zdroj tlakového vzduchu). Nevýhody této metody je 

nízký poměr mezi plochou k prostupu kyslíku a objemem, který zabírá membrána, a 

závislost na kvalitě hydrofobního povrchu.  

Ve druhém případě se využilo membrány z polypropylenu se suchými póry. U této 

metody docházelo ke generování malých bublinek a jejich odtrhávání od membrány 

proudící vodou. Z naměřených závislostí množství rozpuštěného kyslíku na čase byl 

vypočten koeficient přestupu hmoty K, který je pro první konfiguraci (tlak 1,1 baru) K 

= 0,1775 mh
-1

. Pro druhou konfiguraci (tlak 0,7 baru) je K = 0,0887 mh
-1

.
 
Účinnost 

vnosu kyslíku v první konfiguraci činila 25,09 % a v druhé konfiguraci dosahovala 

38,65 %, přičemž záviselo na nastavení tlaku na membráně, které ovlivňovalo velikost 

generovaných bublin (konfigurace 1 a 2). Výhodou této metody je vyšší koeficient 

přestupu kyslíku do vody a vysoký poměr mezi plochou k prostupu kyslíku a objemem, 

který zabírá membrána. Nevýhodou je nižší účinnost vnosu kyslíku do vody, která je 

závislá na hloubce nádrže, a tedy i čas, kdy probíhala difuze z generovaných bublinek 

do vody. Další nevýhodou je také nutnost udržovat průtok kapaliny kolem membrány. 
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Ve třetí metodě se stejně jako u druhé metody použila membrána z dutých vláken. Póry 

membrány byly vyplněny vodou a docházelo tak k čisté difuzi bez generování bublinek. 

Experiment byl proveden ve třech konfiguracích. V první konfiguraci byl tlak vzduchu 

v membráně 1,0 bar, v druhé 1,5 baru a ve třetí konfiguraci byl tlak vzduchu 2,0 bary. 

Z naměřených závislostí množství rozpuštěného kyslíku na čase byl vypočten koeficient 

přestupu hmoty K, který je pro první konfiguraci (tlak 1,0 baru) K = 0,0307 mh
-1

, pro 

druhou konfiguraci (tlak 1,5 baru) K = 0,0563 mh
-1

 a pro třetí konfiguraci (tlak 2 bary) 

K = 0,0865 mh
-1

. Účinnost vnosu kyslíku do vody pro první konfiguraci dosahovala 

86,47 %, v druhé konfiguraci 85,39 % a ve třetí konfiguraci 87,86 %. Rozdíl mezi 

očekávanou účinností a naměřenou účinností mohl být způsoben drobnou netěsností 

pneumatického okruhu, nepřesností odečtu hodnot nebo nepřesností měřidel. I tak je 

zmíněná účinnost vnosu velmi dobrá. Výhodou této metody je účinnost vnosu kyslíku 

do kapaliny, vyšší přestup kyslíku do vody, vysoký poměr mezi plochou k prostupu 

kyslíku a objemem, který zabírá membrána, a energetická nenáročnost. Nevýhodou je 

vyšší časová náročnost uvedení membrány do provozu. 

 
Grafické srovnání koeficientů přestupu hmoty pro jednotlivé experimenty 

 

 
Grafické srovnání účinnosti vnosu kyslíku do vody pro jednotlivé experimenty 
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Z grafického porovnání koeficientů prostupu hmoty je vidět, že nejvyšší koeficient 

prostupu hmoty má polypropylenová membrána se suchými póry při tlaku 1,1 baru, 

avšak na úkor nejnižší účinnosti vnosu kyslíku do vody. Naproti tomu polypropylenová 

membrána s mokrými póry při tlaku 2,0 bary má srovnatelný koeficient prostupu hmoty 

s polypropylenovou membránou se suchými póry při tlaku 0,7 baru a více než dvakrát 

vyšší účinnost vnosu kyslíku do vody. Ze zmíněných experimentů byla pro zkušební 

aerační zařízení vybrána membrána se smáčenými póry, která splňuje dva hlavní cíle 

disertační práce, a to vysoká účinnost vnosu kyslíku do vody a nízkoenergetická 

metoda. 

Posledním cílem disertační práce byl návrh aeračního zařízení s částečně autonomním 

řízením. K provádění aerace ve vodním díle bylo navrženo speciální aerační zařízení, 

které pluje po vodní hladině a na své svrchní palubě má umístěnou technologii k aeraci. 

Aerace se provádí skrz membránový aerační modul s dutými vlákny umístěnými ve 

vodě. Pohyb zařízení je řešen částečně autonomním řízením pomocí GPS. Systém řízení 

byl vyzkoušen experimentem na rybníce v Brně. Výsledkem je záznam z GPS, ze 

kterého je patrné, že aerační zařízení je schopné pracovat v automatickém režimu a ke 

všem zadaným uzlovým bodům v rámci nastavené tolerance doplulo. Ze záznamu 

průběhu plavby je vidět, že docházelo k mírnému odklonu od ideální spojnice mezi 

uzlovými body. Tento odklon je jednak způsoben přesností GPS modulu a také řízením, 

které pracuje v krocích. V rámci aplikace, ke které je zařízení navrženo, je však přesnost 

řízení dostačující. Tímto experimentem byl splněn poslední cíl disertační práce. 

V poslední kapitole disertační práce jsou uvedeny tři návrhy aeračních zařízení 

vycházejících z koncepce testovacího aeračního zařízení. Každý z návrhů je vhodný pro 

jinou lokalitu v závislosti na dostupnosti elektrické energie nebo způsobu umístění ve 

vodní mase 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

Tabulka použitých symbolů 

 [m
2∙s-1

] Kinematická viskozita 

a [-] Koeficient 

b [-] Koeficient  

C [-] Koeficient  

C [g.m
-3

] Aktuální množství rozpuštěného kyslíku ve vodě 

C
*
 [g.m

-3
] Maximální rozpustnost kyslíku za daných podmínek ve vodě 

C
*
atm [g.m

-3
] Rozpustnost kyslíku za daných podmínek u volné hladiny 

C0 [mg.L
-1

] Množství rozpuštěného kyslíku v čase t0 

ci [mol.m
-3

] Koncentrace složky 

cij [mol.m
-3

] Molární koncentrace složky i ve vnitřní části tekutiny 

cir [mol.m
-3

] Molární koncentrace složky i na rozhraní tekutiny 

civ1 [mol.m
-3

] Molární koncentrace složky i na rozhraní tekutiny ve fázi 1 

civ2 [mol.m
-3

]  Molární koncentrace složky i na rozhraní tekutiny ve fázi 2 

Ct [mg.L
-1

] Množství rozpuštěného kyslíku v čase t 

d [m] Charakteristická velikost 

Di [m
2
s

-1
] Difuzní koeficient složky 

DUč [V] Dolní rozsah napětí tlakového čidla 

E [%] Množství využitého kyslíku 

HC [Pa.m
3
.g

-1
] Henryho konstanta 

Hpč [bar] Horní rozsah tlaku tlakového čidla 

HUč [V] Horní rozsah napětí tlakového čidla 

i [-] Složka látky 

IV [g.m
-3

h
-1

] Objemová intenzita aerace 

Ji [mol.m
-2

.s
-1

] Celková intenzita toku složky 

Ji,dif [mol.m
-2

.s
-1

] Difuzní tok složky 

Ji,konv [mol.m
-2

.s
-1

] Konvektivní tok složky 

K [m.hod
-1

] Koeficient prostupu hmoty 

K∙ [hod
-1

] Objemový koeficient prostupu kyslíku 
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K20∙ [hod
-1

] Objemový koeficient prostupu kyslíku při 20°C 

kc [m∙s-1
] Součinitel přestupu hmoty 

kf [m∙s-1
] Součinitel prostupu hmoty 

KH [m.hod
-1

] Koeficient prostupu hmoty přes volnou hladinu 

mNa2SO3 [mg] Hmotnost bezvodné soli 

mO2  [mg] Množství dodaného kyslíku 

OC [g.m
-3

h
-1

] Oxygenační kapacita 

P [Pa] Tlak 

Ped [-] Pécletovo difuzní číslo 

Pm [Pa] Tlak na membráně 

Pn [Pa] Tlak při normálních podmínkách 

R [m] Průměrný poloměr země 

Rc [m
-1∙s] Odpor přestupu 

Re [-] Reynoldsovo číslo 

Rf [m
-1∙s] Odpor prostupu 

Rpřev [-] Rozsah převodníku 

S [m
2
] Plocha fázového rozhraní 

s  [-] Spotřeba bezvodné soli 

Sc [-] Schmidtovo číslo 

Sh [-] Sherwoodovo číslo 

SH [m
2
] Plocha volné hladiny. 

t [s] Čas 

UZD [V] Napětí programovatelné desky 

v [m∙s-1
] Rychlost 

V [m
3
] Objem provzdušňované vody 

Vm [m
3
] Objem měřený plynoměrem 

Vn [m
3
] Objemového množství vzduchu při normálních podmínkách 

 [°] Rozdíl zeměpisných šířek aerátoru a i-tého uzlového bodu 

 [°] Rozdíl zeměpisných délek aerátoru a i-tého uzlového bodu 

 [m
-1

] Mezifázovým povrch na jednotku objemu 

GPS [°] Azimut určený z GPS souřadnic 

kompas [°] Azimut určený kompasem 
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 [%] Účinnost využití kyslíku 

1 [°] Zeměpisná šířka aerátoru 

i [°] Zeměpisná šířka i-tého uzlového bodu 

1 [°] Zeměpisná délka aerátoru 

i [°] Zeměpisná délka i-tého uzlového bodu 

vzd [kg.m
-3

] Hustota vzduchu při normálních podmínkách 

 

 

Tabulka použitých zkratek 

ČR Česká Republika 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

IoT Internet of Things – internet věcí 

ML Výkon levého motoru 

MP Výkon pravého motoru 

PP Polypropylen 

PWM Pulse width modulation – pulzně šířková modulace 

ROS Reactive oxygen species – kyslíkové radikály 

ST Standardní výkon motoru 

USB Universal Serial Bus – universální sériová sběrnice 

UV Ultrafialové 

Wi-Fi Wireless Ethernet Compatibility Aliance – bezdrátová komunikace 

 


