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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 rozpouštění vzduchu přímo na povrchu membrány a nedochází tak k úniku 

vzduchu ve formě bublin. Tento způsob aerace má nízké provozní náklady a  vysokou 

účinnost vnosu kyslíku do vody. Distribuce ve vodním díle je zajištěna speciální loďkou. 

Tato loďka se pohybuje po vodní hladině a na své svrchní palubě má umístěnou 

technologii. Aerace se provádí skrz aerační modul umístěný ve vodě. Pohyb loďky je řešen 

částečně autonomním řízením. 

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. 
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ÚVOD 
Sladká voda je nezbytná surovina pro život na planetě Zemi a její kvalita je sledována a 

kontrolována na základě chemických a biologických rozborů. Na základě zmíněných 

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

strategickou surovinu a jsou vynakládány nemalé finanční prostředky na její ochranu. 

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. 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. 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.[1] 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. 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 

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. 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, wifi apod.). 
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

1.1 TECHNOLOGIE OMEZENÍ ROZVOJE VODNÍHO KVĚTU [3] [6]  

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.  

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 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). 

1.2 FYZIKÁLNÍ METODY OMEZENÍ ROZVOJE SINIC 

1.2.1 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 (aerotropy), 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. [4][9] 

1.2.1.1 OMEZENÍ ROZVOJE SINIC KAVITACÍ [8] 

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.  
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1.2.2 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.  

1.3 MECHANICKÉ METODY OMEZENÍ ROZVOJE SINIC  

1.3.1 ODSTRANĚNÍ DNOVÉHO SEDIMENTU [11] 

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. 

1.3.2 ODSTRAŇOVÁNÍ BIOMASY Z POVRCHU VODNÍ HLADINY [12] 

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 
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břehu je biomasa ekologicky likvidována. U této metody dochází k vyčištění hladiny od 

biomasy a tedy i k redukci potencionálních živin v sedimentech.  

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

relativně vysoké. Vedlejší účinky této metody jsou zlepšené podmínky pro rybí osádku a 

zlepšená kvalita vody (lepší chuť, nižší zápach).[7] [11] 

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 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. 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 při nižších hladinách fosforu ve vodě. Nevýhodou této metody je negativní dopad 

na některé druhy ryb, které vyhledávají nižší teplotu vody. [2] 
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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.  

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. Horizontální aerátory podle 

různých autorů [1] a [13] dodávají množství kyslíku v rozmezí 1,1 až 3,0 kg O2/kWh. U 

vertikálních aerátorů je množství dodaného kyslíku závislé na hloubce aerace a typu rotoru. 

Dle typu rotoru může aerátor fungovat i v režimu destratifikace. Podle [13] je množství 

dodaného kyslíku aerátory tohoto typu v rozmezí 0,4 až 0,8 kg O2/kWh.  

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. Podle různých autorů je množství dodaného 

kyslíku aerátory tohoto typu v rozmezí 0,7 až 1,8 kg O2/kWh.[1][10][13] 

1.4.2  PNEUMATICKÁ AERACE [3][5][6] 

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, případně 

zajištění generování velmi malých bublin. 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 %. 

1.4.3 HYDROPNEUMATICKÁ AERACE [3][5][6] 

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. 

Aerátor FORCE 7 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 [1]  [13] v rozmezí 0,9 až 1,9 kg O2/kWh.  

Ponorný aerátor AM od firmy Sigma je určen k provzdušňování se současným 

promícháváním vody. Hydraulická část nasává prostřednictvím sacího potrubí vzduch i 

vodu,  aby za pomoci oběžného kola a rozváděcího věnce rozptýlila v jemnobublinkovou 

disperzi. Podle informací výrobce je množství dodaného kyslíku aerátory tohoto typu v 

rozmezí 1,3 až 1,9 kg O2/kWh. [15] 



BRNO 2020 

 

 

11 
 

MOTIVACE 

 

2 MOTIVACE A HLAVNÍ CÍLE 
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, wifi apod.). [14] 

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 KINETIKA PŘESTUPU KYSLÍKU DO VODY 
Kinetiku přestupu kyslíku při provzdušňování vody lze popsat diferenciální rovnicí (1), 

která vychází z teorie uvedené v [26].  

 
  

  
            (1)   

V je objem provzdušňované vody (m
3
), t je čas (hod), K je koeficient prostupu hmoty 

(m.hod
-1

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

*
 je maximální rozpustnost kyslíku 

za daných podmínek ve vodě (g.m
-3

), C aktuální množství rozpuštěného kyslíku ve vodě 

(g.m
-3

). 

Hodnotu rozpustnosti kyslíku za daných podmínek lze vypočítat z druhé formulace 

Henryho zákona. Formulace (2) 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 [21]. 

    
 

  
  (2)   

Rovnice (1) předpokládá prostup kyslíku pouze aeračním elementem. Při užití aeračního 

elementu v nádrži s volnou hladinou je rovnici nutno přepsat do tvaru (3), 

 
  

  
                       

     (3)   

kde C
*

atm je rozpustnost kyslíku za daných podmínek u volné hladiny (g.m
-3

), KH je 

koeficient prostupu hmoty přes volnou hladinu (m.hod
-1

) a SH je plocha volné hladiny (m
2
). 

Integrací rovnice (1) 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 (4), který je platný pro aeraci bez volné hladiny. 

   
     
    

   
     

 
 (4)   

Pro aeraci s volnou hladinou provedeme integraci rovnice (3). 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 (5), 

   
   

    
   

 

 
            (5)   

kde F je definováno vztahem (6). 

  
                  

  

         
 (6)   
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Koeficient prostupu hmoty přes vodní hladinu KH nelze teoreticky odhadnout a je určován 

experimentem, případně je volná hladina zastíněna, aby nedocházelo k difuzi. 

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 [1], kde je výraz poměru fázového 

rozhraní a objemu provzdušňované hmoty nahrazen koeficientem  jakožto mezifázovým 

povrchem na jednotku objemu (m
-1

), který lze vypočítat z rovnice (7). Rovnice (1) pak má 

nabývá tvaru (8), 

  
 

 
 (7)   

  

  
            (8)   

přičemž součin     se nazývá objemový koeficient prostupu kyslíku (hod
-1

).  

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 (9).  

 OC         
  (9)   

V rovnici (9) je uveden koeficient objemového prostupu kyslíku       , který je 

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

(10). [1] 

       
   

         
 (10)   

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.[22] Množství využitého kyslíku (%) je následně 

vypočteno z rovnice (11). 

  
  

   
 (11)   
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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 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. 4.1 Svazek dutých vláken [17]  

 

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 a nedochází tak k dispersi. 

Tok skrz membránu je realizovaný skrz póry, které propojují tekutiny na jednotlivých 

stranách membrány. Fázové rozhraní kapaliny a plynu se nachází v pórech a podle 

umístění fázového rozhraní v pórech může dojít ke třem konfiguracím: póry nesmáčené 

kapalinou, póry částečně smáčené kapalinou a póry smáčené kapalinou.[24]   
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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.[16]  

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. Aerační modul se skládal z válcové polopropustné membrány o průměru 336 mm, 

která je pružně uložena do aeračního modulu hydrofobním povrchem vzhůru. Do aeračního 

modulu je přiveden tlakový vzduch do prostoru pod membránou. 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. Proces aerace je 

kontinuálně monitorován pomocí optické kyslíkové sondy. Sonda zjišťuje množství 

rozpuštěného kyslíku ve vodě a teplotu vody.  

Zkušební zařízení je znázorněno na Obr. 5.1, 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. 
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Obr. 5.1 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. Po dosažení 

počátečního stavu je vodní hladina pokryta fólií, aby nedocházelo k prostupu kyslíku přes 

vodní hladinu, a započne 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. 

5.3 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.  

Pro porovnání jednotlivých aeračních modulů se používá koeficient prostupu hmoty. 

K určení koeficientu se použije rovnice (4) respektive (7) a (8). Pro výpočet je nutné znát 

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

hodnoty lze dopočítat dle [25] rovnicí (12). 

                                          (12)   
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Graf 5.1 Vyhodnocení konstanty K pro experiment s hydrofobním povrchem 

Z lineární regrese uvedené v Graf 5.1 je koeficient K = 0,0097 h
-1

. Dle rovnice (10) je 

koeficient K přepočten na 20°C rovnicí (13). Teplota dosazená do rovnice odpovídá 

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

       
   

         
 

      

             
              (13)   

Z rovnice (7) a ze známé účinné plochy membrány S = 0,088 m
2
 a objemu provzdušňované 

vody V = 286 l je dopočten koeficient K dle rovnice (14).  

   
      

 
 
              

     
              (14)   

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 [17]  

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 vodních nádrží je možné použít pouze 

první variantu (vzduch ve vláknech, voda mimo vlákna).  

 
Obr. 6.2 Schéma zkušebního zařízení s membránou se suchými póry 
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Schéma zkušební zařízení je znázorněno na Obr. 6.2, 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. 

 

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 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. 

6.3 VÝSLEDKY Z EXPERIMENTU  

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.  

Z lineární regrese uvedené v Graf 6.1 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 (10) je koeficient K přepočten na 20°C. Koeficient K20 = 0,9583 h
-1

 pro tlak 

1,1 baru a K20 = 0,4788 h
-1

 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. 

Z rovnice (7) a ze známé účinné plochy membrány S = 0,27 m
2
 a objemu 

provzdušňované vody V = 50 l je dopočten koeficient 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

. 
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Graf 6.1 Vyhodnocení konstanty K pro experimenty s membránou se suchými póry 

Určení účinnosti využití kyslíku (%) se provádí na základě rovnice (15), kterou lze 

rozepsat na rovnici (16), ve které Ct je množství rozpuštěného kyslíku (mg.L
-1

) v čase t, C0 

je množství rozpuštěného kyslíku (mg.L
-1

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

a mO2 je množství dodaného kyslíku (mg). 

   
                            

                                   
         (15)   

   
          

   
         

(16)   

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 bez vlivu kompenzace teploty lze využít stavové rovnice 

ideálního plynu (17), kde Pm je tlak na membráně, Vm je objem měřený plynoměrem a Pn je 

tlak při normálních podmínkách (tlak 101,325 KPa a 20°C) . 

    
    
  

 (17)   

Pro získání přesnější konverze byla provedena kalibrace plynoměru při různých tlacích 

v Českem metrologickém institutu. 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 

(18), kde Pm je tlak na membráně (bar), Vm je objem měřený plynoměrem (L). 

                       (18)   
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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  (19).  

                     (19)   

Účinnost vnosu kyslíku do vody je vypočtena z rovnice (16) a uvedena v Tab. 6.1. 

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. 6.1 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 %.  

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. 

 
Obr. 7.2 Schéma zkušebního zařízení s membránou s mokrými póry 
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Schéma zkušební zařízení je znázorněno na Obr. 7.2, 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. 

 

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. Po 

1 hodině je do vláken vtlačena filtrovaná voda, která vytlačí líh.  

K experimentu byla použita stejně jako u zmíněných dvou experimentů výše pitná voda 

z řádu a před započetím experimentu byl z vody vytěsněn kyslík. Aerační modul byl 

umístěn na dno nádrže a zatížen, aby vlivem vztlakové síly neměnil pozici. 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. 

7.3 VÝSLEDKY Z EXPERIMENTU A DISKUZE 

 
Graf 7.1 Vyhodnocení konstanty K pro experimenty s membránou se suchými póry 

Z lineární regrese uvedené v Graf 7.1 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 (10) je 

koeficient K přepočten na 20°C. 
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Koeficient K20 = 0,1895 h

-1
 pro tlak 1,0 baru, K20 = 0,3479 h

-1
 pro tlak 1,5 baru a 

K20 = 0,5345 h
-1

 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. 

Z rovnice (7) a ze známé účinné plochy membrány S = 2,83 m
2
 a objemu provzdušňované 

vody V = 458 l je dopočten koeficient 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 je vypočtena z rovnice (16) a uvedena v Tab. 7.1. 

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. 7.1 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. 
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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. Aerační element 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
. 

 
Obr. 8.2 Schéma aeračního modulu 

Elektrický kompresor je umístěn a upevněn k základně nosného modulu a zajišťuje 

stlačený vzduch pro aerační element. Paralelně k přívodu k aeračnímu elementu je připojen 

vzduchový akumulátor. Zapínání respektive vypínání kompresoru je prováděno ovládacím 
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systémem z údajů z tlakového čidla. Tlak na aeračním modulu může být manuálně 

nastavován redukčním ventilem mezi 1 a 2 bary.  

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. 

8.3.1 ZÁKLADNÍ DESKA 

Srdcem zkušebního zařízení je základní deska Arduino Mega 2560 s mikroprocesorem 

ATmega2560 od firmy Atmel. Typ desky byl vybrán z důvodu větší velikosti operační 

paměti a dostatečného počtu digitálních a analogových pinů. 

8.3.2 MOTOROVÝ MODUL 

Pro pohyb a řízení aerátoru byla zvolena možnost dvou motorů s dvoulistým lodním 

šroubem o průměru 25 mm.  Pohyb aerátoru zajišťují dva stejnosměrné motory MIG 280 o 

maximálním výkonu 10 W při napětí 6 V. Ke změně směru jízdy se využívá regulace 

otáček (výkonu) jednotlivých motorů.  

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. 

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. Z vypočtených vzdáleností a známých parametrů je pak určena 

poloha přijímače. [19] 

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. Určení azimutu bylo u zkušebního 

aerátoru provedeno elektronickým kompasem, který využíval anizotropní 

magnetorezistivní snímač. Princip tohoto snímače je založen na změně elektrického 

odporu, který je kladen protékajícímu proudu při změně úhlu magnetizace. 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. [18] 

8.3.5 KYSLÍKOVÁ SONDA 

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. 
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Nevýhodou galvanické sondy je nutnost naplnění membrány elektrolytem a provedení 

kalibrace sondy.  

8.3.6 OSTATNÍ PERIFERIE 

Teplota vzduchu, teplota vody v oblasti aeračního elementu i teplota vody na hladině byly 

monitorovány pomocí teplotního čidla. Tlakové čidlo slouží na zkušebním anemometru 

k zapínání respektive vypínání kompresoru jako zdroje tlakového vzduchu. 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.  

8.4 PROGRAMY 

8.4.1 PROGRAM OVLÁDACÍHO SYTÉMU 

Ovládací program je napsán v jazyce Wiring a je nahrán na základní desce. Samotný 

ovládací program aerátoru je rozdělen na část řídící aeraci, část řídící pohyb aerátoru a 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. Tlak na čidle Pčidlo je určen dle rovnice (20), 

         
   
     

          
   

   
 (20)   

kde napětí desky UZD 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 pro zmíněné čidlo 0,5 V, horní rozsah tlaku tlakového čidla Hpč pro 

zmíněné čidlo 3,5 baru a horní rozsah napětí tlakového čidla HUč pro zmíněné čidlo 3,5 V. 

Vypočtená hodnota tlaku je porovnána s mezí nastavenou pro aeraci a kompresor je zapnut 

nebo vypnout.  

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, a to manuálním režimu a 

automatickém režimu. 

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.  



BRNO 2020 

 

 

28 
 

ZKUŠEBNÍ AERÁTOR 

 
Při automatickém režimu je aerátor ovládán programem a pohybuje se mezi nastavenými 

uzlovými body, které jsou nahrány do programu. Aktuální pozice aerátoru je určena 

pomocí GPS modulu. Zeměpisné souřadnice jsou zeměpisná šířka, která nám udává 

úhlovou vzdálenost od rovníku, a zeměpisná délka, která nám udává úhlovou vzdálenost 

od základního poledníku. Částečná eliminace chyby GPS pozice vlivem přesnosti GPS 

modulu je prováděna průměrováním zeměpisných souřadnic. 

 
Obr. 8.3 Nákres řízení 

Aktuální natočení aerátoru vzhledem k světovým stranám (azimut) kompas je vypočteno 

z naměřených magnetických sil v elektronickém kompasu. Výpočet azimutu je proveden 

dle rovnice (21).  

             
                       

                       
  (21)   

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 (22). 

                        (22)   

Určení azimutu ze zeměpisných souřadnic na nepravidelném útvaru jako je Země by bylo 

velmi složité, proto bylo nutno toto těleso aproximovat. 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 (23).[20] 

           
           

                             
  (23)   

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. 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 
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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 ze zeměpisných souřadnic je použit 

Harvesine vzorec. [20] 

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 jsou do souboru zapisovány všechny údaje z čidel i stav 

ovládaných prvků. 

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 i se záznamem GPS souřadnic z průběhu 

experimentu na Obr. 8.4. 

 
Obr. 8.4 Uzlové body a 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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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. Metoda aerace pro omezení 

rozvoje sinic je jedna z mnoha metod. Z principiálního hlediska se jedná o ekologickou 

metodu, která podporuje biodiverzitu a nezanáší do vody chemické polutanty.  

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. 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.  

Druhý modul využíval membránu z polypropylenových dutých vláken 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).  

Třetí modul využíval membránu z polypropylenových dutých vláken s mokrými póry. 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.  

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 
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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. 

 
Grafické srovnání koeficientů přestupu hmoty pro jednotlivé experimenty 

 

 
Grafické srovnání účinnosti vnosu kyslíku do vody pro jednotlivé experimenty 

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. 
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