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Anotace 
 

Cílem diplomové práce je prostudovat a navrhnout vhodné senzory, kterými je možné 
monitorovat standardní provoz menších čistíren odpadních vod. Nahradily by tak jednu velkou 
centrální čistírnu odpadních vod, s minimalizací zásahů lidského faktoru a tím snížením nákladů 
na její provoz. Práce se zabývá senzory pro měření výšky hladiny, průtoku vzduchu, identifikaci 
obsluhy a další. Nejdůležitějším sledovaným parametrem je kvalita odtokových vod, kterou 
můžeme odvodit z množství amoniakálního dusíku. Práce diskutuje možnosti kontinuálního 
měření amoniakálního dusíku ve vodě a snaží se vybrat optimální řešení. Na konci práce je 
realizováno experimentální měření se zvolenou amoniakální sondou, které ověřuje praktické 
vlastnosti.  

 

Klí čová slova:  

amoniakální dusík, průtokoměr vzduchu, iontově selektivní elektroda, čistírna odpadních vod, 
monitoring, kapacitní hladinoměr 

 

 

Abstrakt 
 

Main task of the Master Thesis is to study and propose appropriate sensors that can 
monitor standard operations of small waste treatment plant. This small plants may replace one 
big central waste water treatment plant, minimizing interference with the human factor and thus 
reducing the cost of its operation. Master Thesis deals with the sensors for level measurement, 
air flow, identifying the operator and others. The most important parameter is the quality of 
drainage water, which can be derived from the amount of ammoniacal nitrogen. This work 
discusses the possibility of continuous measurements of ammoniacal nitrogen in water and try to 
select the optimum solution. At the end of the work is carried out experimental measurements 
are selected ammonia probe to verify the practical features. 
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1 ÚVOD 

Cílem diplomové práce je studium senzorů, které snímají vybrané veličiny z čistírny 

odpadních vod (ČOV). Takto získané hodnoty mohou být použity pro vyhodnocení stavu ČOV. 

Základní myšlenky spočívají v nahrazení jedné velké centrální čistírny, kde je nutností 

budování dlouhých drahých kanalizačních sítí několika malými domovními čistírnami odpadních 

vod. Dále pak kompenzace nutného lidského faktoru u velké ČOV senzory a patřičným 

vyhodnocovacím zařízením (kapitola 2 Decentralizované ČOV s telemetrickým řídícím systémem 

pro malé obce). 

 Hlavní důraz, který vyplývá ze zákona České republiky, je kladen na kvalitu odtokových 

vod z ČOV. Diplomová práce se z tohoto důvodu zaměřuje především na možnosti snímání 

kvality odtokových vod. Kapitola 3 Měření iontově selektivními elektrodami – ISE popisuje teorii 

o potenciometrické metodě měření, zaměřené na iontově selektivní elektrody, které se zdají být 

nejsnazší cestou pro měření amoniaku, od jehož koncentrace se dají odvodit i další potřebné 

koncentrace veličin pro stanovení kvality odtokové vody z ČOV. 

Kapitola 6 Senzory pro decentralizovaný systém čištění odpadních vod popisuje konkrétní 

senzory, které se vyvíjí postupně ze stavu navržení, přes testování, do konkrétního osazení na 

ČOV. Při výběru senzorů je poměrně důležité krytí, jelikož se jedná o agresivní prostředí 

s velkou vlhkostí.  Další zajímavou možností je volit senzory s možností napájením do 24V, kdy 

by se využívalo provozu na baterie, které by byly dobíjené přes fotovoltaický panel a tak vyřešit 

nezávislé napájení v těžko přístupných lokalitách. 
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2 DECENTRALIZOVANÉ ČOV S TELEMETRICKÝM ŘÍDICÍM 

SYSTÉMEM PRO MALÉ OBCE 

Záměrem celého projektu ministerstva obchodu a průmyslu [6] je realizovat výzkum a 

vývoj technologie decentralizovaného čistění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem. 

ČOV budou především určeny pro obce, které ještě nemají vyřešen problém s čistěním 

splaškových vod centrálně v jedné ČOV. Tento systém bude navržen jako univerzální tak, aby 

našel uplatnění v každé obci, která bude tuto technologii potřebovat. Bude tak vyřešena velká 

finanční zátěž obcí při budování centrálních ČOV, protože výstavba sítě decentralizovaných 

ČOV není tak nákladná, a současně bude splněn i závazek České republiky vůči Evropské unii, 

který vychází z cílů a nástrojů Regionální politiky EU. 

Síť se bude skládat z jednotlivých, do určité míry autonomních stanic – ČOV (Obr. 2.1), 

které budou umožňovat vybudování kvalitní sítě ČOV s vysokou účinností čistění. V síti bude 

možné použít jakýkoliv druh ČOV, který bude splňovat požadavky na kvalitu odtokové vody. Na 

tuto kanalizační síť bude navazovat komunikační datová síť. Komunikační síť bude buď 

bezdrátová nebo kabelová, v závislosti na konkrétním případě realizace. Tato síť bude využívána 

pro sběr dat z jednotlivých ČOV a následný přenos dat do centrálního monitorovacího pracoviště 

umístěného v obci (např.: obecní úřad) nebo do vzdáleného centrálního pracoviště společnosti, 

která bude zabezpečovat servis, provoz a dohled nad decentralizovaným čistěním odpadních vod 

v dané venkovské lokalitě a to zpravidla pro více obcí současně.  

 

Obr. 2.1 Schéma čistírny odpadních vod 
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Pro monitorování ČOV a tudíž ověření správné funkčnosti postačuje sledovat tyto 

parametry:  

• otevření / zavření víka, 

• kontrola procesu provzdušňování, 

• sledování pohybu hladiny v odtokové sekci = normální provoz, 

• nátokové vody – sledování nebezpečných látek, 

• měření výšky kalu v dosazovací sekci, 

• měření výšky kalu v provzdušňovací sekci, 

• měření kvality odtokových vod, 

• řízení intenzity provzdušňování, 

• ovládání režimu provozu, 

• monitorování možných zdrojů průmyslového a jiného znečištění. 

 

Pro vyhodnocování kvality odtokové vody z ČOV bude vyhledáno nebo vyvinuto vhodné 

čidlo(a), které bude dostatečně splňovat požadavky na přesnost a odolnost.  

Výhodou tohoto systému budou dálkové monitorování funkce jednotlivých stanic ČOV a z 

toho plynoucí včasný zásah servisní společnosti. Tím se bude moci předejít vyšší koncentraci 

chemicky či biologicky aktivních látek v povrchových tocích, kam většina kanalizací v malých 

obcích vyúsťuje.  
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3 MĚŘENÍ IONTOV Ě SELEKTIVNÍMI ELEKTRODAMI – ISE 

3.1 Měření pomocí statické metody - potenciometrie 

Metody [1][2][4], které jsou založeny na měření potenciálového rozdílu dvou elektrod 

v článku, při prakticky nulové hodnotě procházejícího proudu, nazýváme metodami 

potenciometrickými (dále potenciometrie). Potenciometrie se využívá jak při zjišťování 

koncentrace iontů (anionů i kationů) z naměřených hodnot elektromotorického napětí ∆E, tak i 

při indikaci bodu ekvivalence odměrným stanovením. 

Pro potenciometrii využíváme tzv. článků, které jsou sestaveny ze dvou elektrod. Dle 

použití je rozdělujeme do dvou skupin: 

a) referentní 

b) měrné a indikační 

3.2 Referentní elektrody 

Referentní elektrody mají v průběhu potenciometrického měření konstantní hodnotu 

elektrodového potenciálu a tento potenciál není ovlivněn koncentrací stanovovaných látek (Obr. 

3.1). 

Požadavky na referentní elektrody: 

a) elektroda musí být reversibilní, chovat se podle Nernstovy rovnice, 

b) potenciál elektrody musí být časově stálý, nezávislý na malém proudovém zatížení, 

c) elektroda musí vykazovat malou teplotní hysterezi při opakovaných teplotních změnách, 

d) potenciál elektrody musí být nezávislý na koncentraci stanovované složky. 

Jako referentní elektrody se požívají elektrody kalomelová a chloridostříbrná, která se hodí 

pro měření amoniakálního dusíku.  

Chloridostříbrná elektroda se skládá ze stříbrného drátku, který je potažen vrstvičkou 

chloridu stříbrného a ponořeného do roztoku chloridových iontů. 
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Obr. 3.1 Chloridostříbrná referentní elektroda 

 

Při používání elektrod je však nutné dbát na to, aby únik roztoku, kterým je elektroda 

naplněna, byl co nejmenší. Proto záleží na kvalitě spoje, který odděluje vnější povrch elektrody 

od vnitřního roztoku. Jelikož musí být tento spoj vodivý, používá se většinou skleněná frita. 

Důležitá je také velikost kapalinového potenciálu mezi vnitřním roztokem elektrody a měřeným 

roztokem, pro potlačení tohoto potenciálu se používá solných můstků plněných indiferentním 

elektrolytem, např. KNO3. 

3.3 Měrné (indikační) elektrody, ISE 

Do kategorie těchto elektrod patří takové elektrody, jejichž elektrodový potenciál se mění 

se změnou koncentrace těch iontů, na které je měrná elektroda citlivá. 

3.3.1 Vodíková elektroda 

Je elektroda základní, protože k jejímu standardnímu elektrodovému potenciálu se vztahují 

standardní elektrodové potenciály všech redoxních párů. Tento standardní elektrodový potenciál 

byl zvolen nulový při všech teplotách. Používá se při měření pH ve vodných i částečně vodných 

rozpouštědel a ke zjišťování pH standardních tlumivých roztoků. 

3.3.2 Redoxní elektrody 

Jsou složeny z ušlechtilých kovů (Pt, Pd, Au) nebo jiných inertních kovů reagujících na 

změny poměru látkových koncentrací oxidované a redukované formy redoxního páru. Na Pt-

elektrodě, ponořené do roztoku obsahující železité a železnaté ionty probíhá poločlánková reakce. 
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3.3.3 Membránové elektrody - ISE 

Iontově selektivní elektrody nazýváme membránové elektrody (Obr. 3.2), které jsou 

selektivní pouze na určité ionty. Vznik elektrodového potenciálu na těchto typech elektrod se 

vysvětluje vytvořením membránového potenciálu, který vzniká na rozhraní dvou roztoků, které 

jsou odděleny membránou. Má-li tato membrána takové vlastnosti, že převodová čísla kationů a 

anionů jsou v ní odlišná od převodových čísel iontů v roztoku, pak potenciálový rozdíl mezi 

oběma stranami membrány se ztotožní s membránovým potenciálem. 

Hlavním požadavkem je, aby iontově selektivní membrána měrné elektrody dokonale 

oddělovala zkoumaný roztok od vnitřního elektrolytu čidla. Membrána by měla být také co 

nejméně atakována rozpouštědly, s nimiž při měření přichází do styku. 

Selektivitou ISE se rozumí, že membránový potenciál není závislý jen na aktivitě jediné 

elektricky nabité částice i v proměřovaném roztoku, ale na jeho hodnotě se mohou podílet i další 

ionty (obecně j ). Ve vztahu pro experimentálně pozorovaný potenciál E iontově selektivní 

elektrody (tzv. Nikolského rovnici) je vyjádřena závislost na aktivitě primárního stanovovaného 

iontu i , kde míru ovlivnění ostatními ionty j charakterizuje potenciometrický koeficient 

selektivity kpot
i,j :  

 

           E = konst + f . 2,303 RT/zi F . log [ ai  + ∑  kpot
i,j .

 aj
zi/zj ]                              (1.1) 

Kde 

konst - potenciál indikační i srovnávací elektrody, případně i potenciály kapalinových 

spojů, 

f - korekce na nernstovské chování elektrody, 

zi, zj - nábojová čísla složek o aktivitách ai a aj.  

 

a)    Elektrody s pevnou membránou, tj. membránou tvořenou pevnými, málo rozpustnými 

solemi, které mohou být založeny na monokrystalech, ztuhlých taveninách nebo 

polykrystalických tabletách lisovaných z práškových solí. Vnitřní elektrolyt se u tohoto typu 

elektrod obvykle nahrazuje kovovým kontaktem. Membrány mohou být zhotoveny také z 

heterogenních směsí sraženin zabudovaných do polymerní matrice. 
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 b)    Elektrody s kapalnou membránou mají membrány zhotoveny z kapalných 

elektroaktivních sloučenin nebo z elektroaktivních pevných materiálů rozpuštěných ve vhodném 

organickém rozpouštědle (tzv. mediátoru) nemísitelném s vodou. Elektroaktivní látkou v 

kapalinových membránách může být buď iontoměnič (hydrofobní kyseliny, zásady nebo soli), 

nebo ionofor (valinomycin, nonactin, cyklické ethery atp.). Mezi elektrody s kapalnou 

membránou  patří také ty, jejichž membrána je tvořena měkčenými plasty, v málo těkavém 

plastifikátoru je současně rozpuštěna vhodná elektroaktivní látka. Elektrody, u nichž je plastickou 

membránou přímo potažen vnitřní kovový vodič jsou známy jako elektrody typu "coated-wire". 

 c)    Skleněné elektrody mají membránu tvořenou různými vícesložkovými skly. Tyto 

elektrody patří mezi elektrody s pevnou homogenní membránou, k jejich samostatnému řazení 

přispívá dlouholetá tradice a způsob využití (především pro měření pH).  

 d)    Elektrody s vhodnými přídavnými membránami, jejichž potenciometrická detekční 

jednotka je založena na konvenčních elektrodách. Patří mezi ně tzv. plynové elektrody a 

elektrody s biokatalytickými membránami.  

 

Obr. 3.2 Schéma standardního uspořádání typické iontově selektivní elektrody [7] 
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4 AMONIKÁLNÍ DUSÍK 

4.1 Dusík 

Dusík se vyskytuje ve vodách v různých oxidačních stupních, v iontové i neiontové formě, 

podle klesajícího oxidačního stupně lze seřadit dusíkaté sloučeniny obsažené ve vodách takto: 

dusičnany, dusitany, amoniakální dusík (NH4
+ a NH3) a sloučeniny, obsahující organicky vázaný 

dusík [13][14]. Distribuce těchto jednotlivých forem výskytu, je ovlivňována hlavně 

biologickými procesy probíhajícími v povrchových, podzemních i odpadních vodách a při 

biologických procesech čištění a úpravy vody, a je proto velmi různorodá. 

4.2 Amoniakální dusík 

Amoniakální dusík se vyskytuje ve vodách jako disociovaný NH4
+ a nedisociovaný NH3. 

Podíl těchto dvou forem výskytu závisí na hodnotě pH vody a na teplotě vody. Vyskytuje se 

téměř ve všech druzích vod. V přírodních vodách (srážkových, podzemních i povrchových) bývá 

koncentrace amoniakálního dusíku malá, a to v desetinách mg/l. Splaškové vody obsahují desítky 

mg/l amoniakálního dusíku a v některých odpadních průmyslových vodách a odpadních vodách 

ze zemědělství lze zjistit stovky mg/l až jednotky g/l amoniakálního dusíku. 

4.2.1 Stanovení amoniakálního dusíku 

Stanovení amoniakálního dusíku patří mezi nejběžněji prováděná stanovení vody a to ve 

všech druzích vod. U pitné vody je obsah amoniakálního dusíku limitováno mezní hodnotou 0,5 

mg/l. Při rozboru povrchových vod patří amoniakální dusík mezi základní chemické ukazatele, a 

to jak při kontrole jakosti, tak i při klasifikaci jakosti těchto vod. Při vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových patří obsah amoniakálního dusíku k závazným stanoveným ukazatelům, a to 

k těm ukazatelům, které jsou zpoplatňovány. Při analytické kontrole biologických čistíren 

odpadních vod je stanovení amoniakálního dusíku součástí dusíkových bilancí. 

Stanovená koncentrace amoniakálního dusíku ve vodě se vyjadřuje hmotnostní koncentrací 

v mg/l a to jako N-(NH4
+ + NH3) nebo jako Namon. Vyjádření těmito zápisy je jediné správné, 

protože používanými chemickými metodami stanovení „amoniaku“ ve vodě se nerozliší obsah ve 

vodě obsaženého disociovaného NH4
+ (amonného dusíku) a nedisociovaného amoniaku NH3 

(amoniakového dusíku), stanoví se vždy součet obou forem. Samostatně lze jednotlivé formy 

amoniakálního dusíku stanovit pouze při použití iontově selektivních elektrod (kdy se stanoví 

NH4
+) nebo při použití plynové elektrody (kdy se stanoví NH3). 
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Pro rutinní stanovení amoniakálního dusíku ve vodách se nejčastěji používají 

spektrofotometrické metody stanovení. Z nich nejstarší a také nejrozšířenější metodou je 

„Nesslerova“ metoda, která bylo pro stanovení amoniaku používaná více než sto let a je 

unifikována v ČSN 83 0520 a ČSN 83 0530. Stanovení je založeno na reakci amoniaku a 

hydroxidů alkalických kovů s Nesslerovým činidlem (tj. s tetrajodortuťnatanem sodným nebo 

draselným) za vzniku jodidu tzv. Millonovy báze (tj. oxidimerkuriaminjodidu). Uvedený jodid je 

málo rozpustná žlutohnědá sloučenina, která při podmínkách stanovení a při malých 

koncentracích amoniaku vytváří žlutohnědé koloidní roztoky, jejichž barevnou intenzitu lze 

stanovovat spektrofotometricky. Uvedená metoda je velmi jednoduchá a časově nenáročná. Při 

tomto stanovení, které probíhá v silně alkalickém prostředí, však vykazují obsorbanci při stejné 

vlnové délce jako jodid oximerkuiamidu i humnové látky. Tzn., že tato metoda byla zatížena 

poměrně soustavnou pozitivní chybou. Další a to podstatnou nevýhodou Nesslerovy metody je 

používání rtuťnaté sloučeniny a tedy vznik toxických odpadů při tomto stanovení. Tato 

skutečnost byla i hlavní příčinou, pro kterou Nesslerova metoda v současné době již není pro 

stanovení amoniaku uváděna mezi doporučenými metodami. 

Spektrometrické metody, které nahrazují Nesslerovu metodu stanovení amoniakálního 

dusíku, využívají k tomuto stanovení reakce, při které vznikají modře zbarvené produkty 

indofenolového typu. Modifikace této metody s fenolem a chlornanem se v praxi příliš neujala. 

Metodika  stanovení byla velmi pracná, jednotlivá činidla nestabilní a výsledky stanovení nepříliš 

spolehlivé. Současné ČSN normy převzaté z mezinárodních norem ISO 7150-1 a 7150-2 uvádějí 

novou modifikaci indofenolové metody, v které jsou již odstraněny hlavní příčiny nespolehlivosti 

výsledků stanovení předešlé modifikace metody. Namísto nestabilních a obtížně 

standardizovatelných činidel tj. chlornanu a fenolu jsou používány látky mnohem stabilnější a 

snadno dostupné v čistém  stavu – salicylan a dichlorisokyanuratan. 

Vedle spektrometrických metod se pro stanovení amoniakálního dusíku používá i klasické 

neutralizační odměrné stanovení, které je také unifikováno. Toto stanovení vždy vyžaduje 

předběžnou separaci amoniakálního dusíku ve vzorku vody. K této separaci se používá destilace, 

při které je plynný amoniak NH3, těkající s vodní párou ze vhodně zalkalizovaného vzorku vody, 

jímán do roztoku kyseliny borité. Amonný dusík v destilátu je potom stanoven titračně. Za 

přítomnosti rušivých látek ve vodě se amoniak odděluje ze vzorku destilací i pro 

spektrofotometrická stanovení amoniakálního dusíku.  
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ČSN uvádí pro stanovení amoniakálního dusíku ještě potenciometrickou metodu. Při tomto 

stanovení se vzorek vody přídavkem tlumivého roztoku hydroxidu sodného a komplexotvorným 

činidlem zalkalizuje na pH 12. Tímto krokem je veškerý amoniakální dusík převeden na formu 

amoniakovou. Amoniak se potom stanoví membránovou iontově selektivní elektrodou, která 

reaguje na parciální tlak amoniaku v roztoku. Uvedená metoda se teprve začíná rozmáhat a na 

trhu se začínají objevovat ISE i bez nutnosti upravovat měřený vzorek pro stanovování 

disociovaného iontu NH4
+. 

4.2.2 Odběr a uchování vzorku 

Vzorky pro stanovení amoniakálního dusíku lze odebrat do polyethylenové nebo skleněné 

láhve. Měly by být analyzovány v co nejkratší době po odběru. Není-li to možné, musí být vzorek 

uchován do doby analýzy při teplotě 2°C až 5°C. Je-li předem vyloučeno znečištění vzorku 

absorpcí NH3 z ovzduší, je možno konzervaci provést okyselením vzorku koncentrovanou 

kyselinou sírovou do hodnoty pH<2. 
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5 SENZORY 
 

Senzorem se rozumí funkční prvek tvořící vstupní blok měřicího řetězce, který je v 

přímém styku s měřeným prostředím. Pojem senzor je ekvivalentní pojmu snímač, převodník, 

nebo detektor. Citlivá část senzoru se občas označuje jako čidlo. Senzor jako primární zdroj 

informace snímá sledovanou fyzikální, chemickou nebo biologickou veličinu a dle určitého 

definovaného principu ji transformuje na měřicí veličinu – nejčastěji na veličinu elektrickou. 

Dále existují senzory u nichž je neelektrická veličina přímo transformována na číslicový signál. 

Značná část problematiky průmyslových senzorových systémů závisí na výběru a 

umístění senzorů, na jejich kvalitě a životnosti. Podobně výběr, kvalita a funkceschopnost 

akčních členů má vliv na úspěch projektu. Výběr senzorů a akčních členů rovněž představuje 

významný finanční podíl v celém senzorovém systému. Díky vývoji v oblasti mikroelektroniky 

se stále více funkcí, souvisejících se zpracováním signálu, uskutečňuje přímo v senzorech. Tyto 

senzory se označují jako inteligentní čidla. Zjednodušeně řečeno, inteligentní senzor by měl 

integrovat, kromě systému pro získání a zpracování informace o měřené veličině, i elektroniku, 

umožňující komunikaci přes standardizované rozhraní, standardizovaným komunikačním 

protokolem sběrnici s dalšími inteligentními senzory a nadřazenými řídicími členy. Kromě toho 

elektronika senzoru musí umožnit i dálkové nastavení parametrů senzoru, jeho diagnostiku a 

hlášení o stavu senzoru nadřazenému členu. 

 

5.1 Rozdělení senzorových systémů 

Průmyslové senzorové systémy slouží hlavně ke sběru dat. Tato data se týkají například 

údržby strojů, kontroly výroby, nebo řízení provozu. Způsoby komunikace prvků v senzorových 

systémech vycházejí z teorie počítačových sítí. Lze je dělit na : 

• Centralizované, 

o Stochastické, 

• decentralizované, 

o deterministické. 

Stochastický způsob komunikace systému spočívá v náhodném přístupu na komunikační 

síť. Pokud se snaží komunikovat více prvků najednou, vzniká kolize a komunikace přestává 

fungovat. Tento vážný nedostatek je řešen v rámci komunikačních protokolů, například 

opakováním komunikace po časovém úseku náhodné délky. Stochastický způsob komunikace se 
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používá v centralizovaných systémech s komunikací typu dotaz - odpověď, kde odpadá 

nebezpečí kolizí. 

Deterministický způsob komunikace vychází ze znalosti časového intervalu určeného pro 

komunikaci jednoho prvku systému. Jednotlivé komunikační intervaly se nepřekrývají a proto 

odpadá nebezpečí kolizí. Tento způsob komunikace je vhodný pro decentralizované systémy. 

Centralizované systémy obsahují jeden hlavní prvek, který řídí celý systém. Typickým 

příkladem je komunikace typu Master – Slave, kdy jeden řídicí prvek Master řídí ostatní prvky 

systému. Tyto systémy jsou relativně jednoduché, ale s rostoucím počtem prvků v systému se 

zvyšují nároky na řídicí prvek. 

Decentralizované systémy obsahují více řídicích prvků. Často fungují jako několik 

propojených centralizovaných subsystémů, které mezi sebou sdílí své prvky. Takovým 

centralizovaným subsystémem je třeba obráběcí stroj, který hlídá například nastavené otáčky, 

zadané rozměry, teplotu nástroje a počet dokončených obrobků a tato data prezentuje obsluze 

stroje. Dalším subsystémem je pak evidence vyrobených obrobků, jehož řídicí prvek bere data z 

řídicího prvku obráběcího stroje, nebo přímo z prvku, který obrobky počítá. Další subsystémy 

mohou sledovat například opotřebení nástrojů, zásobu chladící kapaliny, nebo dodržování 

bezpečnostních předpisů. Tyto subsystémy mohou oznámit jinému konkrétnímu subsystému, že 

například u konkrétního stroje dochází materiál, že je nebezpečí požáru, nebo že dva stroje 

nepracují. Systémy, které mají takto rozdělené řízení, jsou označovány jako distribuované. 

Výhodou distribuovaných průmyslových senzorových systémů je tedy způsob, jakým systém 

sdílí procesy a periférie a způsob jakým si jednotlivé prvky vyměňují informace. 
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6 SENZORY PRO DECENTRALIZOVANÝ SYSTÉM ČIŠTĚNÍ 

ODPADNÍCH VOD 

Pro monitorování čistírny odpadních vod a správnou funkci by měly být dostačující tyto 

senzory a měřené veličiny: 

Senzor pro měření hladiny kalu v usazovací nádrži – pro měření přípustné výšky kalu a tím 

indikaci havarijního stavu (předpoklad mezi 65 – 80 % výšky hladiny), důvodem je 

včasné/vhodné odčerpávání kalu. 

Senzor výšky hladiny v usazovací nádrži – výška hladiny indikuje mechanické poškození 

nádrže (hladiny jsou pod úrovní odtoku) a ucpání čistírny, resp. nepostavení čistírny 

v gravitačním spádu. Snímání výšky hladiny umožní přepínání ČOV do úsporného režimu. 

Senzor výšky pěny v usazovací nádrži – převyšuje-li výška pěny 20cm hladinu je indikován 

havarijní stav, zvýšená pěnivost čistírny indikuje buď nesprávné provozování čistírny nebo 

toxický přítok (chemická pěna). 

Senzor funkčnosti dmychadla – umístěn přímo na přívodní hadici na základě hlučnosti 

(piezosnímač) či průtoku vzduchu (elektronický průtokoměr), bez přítomnosti dostatečného 

množství kyslíku potřebné bakterie, kvasinky a enzymy v ČOV vymřou. 

Vyhodnocování režimů – účelem je šetření energie (přerušovaný chod dmychadla), lepší 

zvládání nárazových přítoků, možné využití senzoru výšky hladiny v usazovací nádrži, kdy by se 

výkon dmychadla nastavoval dle potřeby. 

Senzor otevření víka ČOV – opatření proti vandalismu, neodborným zásahům žijících 

obyvatel, opatření pro příp. odpovědnost za vypuštění nějakých nežádoucích látek do čistírny 

vedoucí k jejímu kolapsu, resp. vedoucí ke znečištění podzemních vod, ucpání atd.  

Senzor kvality odtoku ČOV – základní monitoring, možné měřené veličiny: zákal, iontová 

vodivost, redoxní potenciál, pH a amoniak. Nadstandardní monitoring kvality – chemickou 

spotřebu kyslíku (CHSK), biochemická spotřeba kyslíku (BSK5), koncentrace koliformních 

baktérií a nerozpustné látky (NL). Z veličin indikujících stupeň znečištění přicházejí v úvahu 

sondy stanovující amoniak (je prokázáno, že pokud je hodnota amoniaku např. do 10 mg/l, pak 

jsou splněny i další ukazatele jako BSK5 do 25 mg/l a CHSK do 100 mg/l – tohoto jevu se 

využívá při kontrolách funkčnosti domovních ČOV v Rakousku). 



Senzory pro decentralizovaný systém čištění odpadních vod 
 

  

23

Identifikace obsluhy – pro identifikaci oprávněných osob obsluhy a pro nulovaní 

opravených závad je využito radiofrekvenční identifikační (RFID) technologie, která využívá 

bezdrátovou radiokomunikaci k jednotné identifikaci předmětů a lidí. 

6.1 Induk ční senzor otevření víka 

Evidenci zda obsluha čistírnu zkontrolovala, či nedošlo k neoprávněnému vniknutí do 

čistírny, bude sloužit indukční senzor IM18 [9] (DC 3-drátový, standardní řada, vazební). 

Disponuje ochranou proti zkratu (pulzní), proti korozi je chráněn poniklovaným mosazným 

pouzdrem, výbornou třídou krytí IP 67.  

Charakteristika zařízení: 

• skenovací dosah    5 mm, 

• konfigurace DC    3-drátová, 

• napájecí napětí    DC 10…30 V, 

• funkce spínání    spínací 

  rozpínací, 

• typ připojení konektor  M12, 4PIN, 

• kabel      PVC, 2 m, 

• proudová spotřeba na prázdno ≤ 20mA, 

• proudová spotřeba při zatížení ≤ 400mA, 

• časové zpoždění     ≤ 100ms.

 

Obr. 6.1 Realizované umístění indukčního senzoru 
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6.2 Kapacitní hladinoměr CLM-36 

Kapacitní hladinoměry CLM [10], distribuované pod značkou Dinel®, jsou určeny ke 

spojitému měření výšky hladiny kapalných a sypkých látek v nádržích, zásobnících, silech, 

jímkách apod. Pro potřeby tohoto projektu vyhovuje typ: CLM-36_ _-12-_ s dvojitou tyčovou 

elektrodou izolovanou FEP. Zvolený typ je vhodný k měření hladiny vody a jiných elektricky 

vodivých kapalin, lze ho použít i pro znečištěné kapaliny v kovových nádržích, betonových 

jímkách apod. Pro projekt postačuje pokrýt měřicí rozsah 30cm. Hladinoměr sestává z pouzdra 

s výjmutelnou elektronikou a měřicími elektrodami. Měřicí elektroda, jenž je uzpůsobena druhu 

použití a typu měřeného materiálu, tvoří vůči druhé elektrodě kapacitor (kondenzátor), jehož 

velikost je závislá na výšce zaplavení. Dielektrikem kapacitoru je buď samotné médium 

(nevodivé látky), nebo izolace elektrody (vodivé látky). Elektronický díl převádí velikost 

kapacity na proudový signál 4 - 20 mA, jenž lze přenášet dvoudrátovým vedením na velké 

vzdálenosti nebo na napěťový signál 0 ÷ 10 V (v našem případě 2,5 - 7,5 V). Citlivost lze volit z 

8 přepínatelných rozsahů, plynule kompenzovat počáteční kapacitu a plynule měnit zesílení. 

 

Obr. 6.2 Schéma zapojení kapacitního hladinoměru 

Elektrické připojení 

Hladinoměr se připojuje k vyhodnocovacímu zařízení vhodným kabelem o vnějším 

průměru 6 - 8 mm (dopor. průřez žil 0,5 - 0,75 mm2) prostřednictvím rozebíratelného konektoru 

GDM s vnitřními šroubovými svorkami. Schéma připojení a konektor jsou zobrazeny na Obr. 6.2 

a Obr. 6.3. Stíněný kabel je nutno použít v případě vedení na vzdálenosti větší než 30 m, nebo v 

případě nutného souběhu vedení se silovým vedením.  
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Obr. 6.3 Pohled na vnitřní elektronický díl hladinoměru pro napěťový výstup 

6.3 Čtečka RFID 

Pro identifikaci osob je využito bezdrátové radiokomunikační technologie RFID [11], která 

v současnosti představuje jednu z nejrychleji se rozvíjejících technologií pro automatický sběr dat 

(ADC). RFID vytváří automatický způsob sběru informací např. o produktu, místě, času a 

transakci, který je rychlý, jednoduchý a bez rizika lidské chyby. RFID poskytuje bezkontaktní 

datovou linku bez nutnosti přímého (viditelného) kontaktu mezi čtecím zařízením a 

identifikovaným objektem. Bezkontaktní datová linka znamená, že informace jsou přenášeny 

radiofrekvenčně, např. identifikační karta může zůstat v pouzdře (peněžence). To představuje 

hlavní výhodu oproti ostatním identifikačním technologiím jako např. čárovým kódům, jelikož 

RFID dokáže pracovat i ve velice drsném či špinavém prostředí. Navíc RFID představuje více 

než jen identifikační kód, může být použita též jako datový nosič, kde jsou informace zapisovány 

či aktualizovány za pochodu. 

RFID systém je složen z několika komponentů zahrnujících čipy, přenosné či stacionární 

čtečky, antény a systémový software. Čtečka se skládá z vysílače, přijímače, kontrolního modulu 

a komunikačních funkcí. Čipy jsou používány k identifikaci předmětů či osob. Čtečky by měly 

mít připojenou anténu, jejímž úkolem je přijímat a vysílat radiofrekvenční signál. Čtečky jsou 

dodávány se softwarem, který umožňuje uživateli číst a programovat čipy. 
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Obr. 6.4 RFID zabudovaný již v konkrétním rozváděči 

6.4 Amoniakální senzor Spectro::lyser 

Všechny elektrolysery [3] používají stejný princip měření a to spektrometrii v UV a 

viditelné oblasti (UV-Vis). Spektrolysery mají výborný potenciál pro měření řady parametrů v 

různých podmínkách. Pro dosažení větší přesnosti měření mohou být všechny spektrolysery 

kalibrovány podporovanou automatickou procedurou – nutnost odborné obsluhy. Lokální 

kalibrace je jednoduchá, zvládne zaškolená obsluha. 

 

 

 

Obr. 6.5 Amoniakální senzor Spectro::lyser 

Charakteristika zařízení: 

• doba načítání hodnot od 4 ms do několika sekund, 

• A/D konverze: 16 bit, 100 kHz, 

• 1 digitální vstup (pro spuštění) a výstup, 

• standardní rozhraní na desce: RS 232 nebo 485, 

• volitelné rozhraní na desce: CAN sběrnice nebo další standardní sběrnice, přes řídicí 

terminál-TCP/IP, GSM nebo analogový modem, 4 - 20 mA nebo PC104 sběrnice, 
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• bateriemi napájený data logger pro 1000 spekter nebo 10 000 hodnot koncentrací, 

• možnost zapojení měřicích přístrojů s::can do monitorovací sítě, 

• zdroj světla: regulovatelná xenonová lampa, 

• plně nezávislá kapacita, data logger s vyrovnávacími bateriemi na desce přístroje, 

• předběžné zpracování dat na desce přístroje, 

• patentovaný „microcontroller software“ S::CAN sítě na monitorování kapalin, 

• napájení - externí napájení 12 V, průměrná hodnota 300 mA během měření, nezbytné je 

napájení 1 A nebo úsporný režim - data logger modus snižuje odběr do 5 mA mezi 

jednotlivými měřeními a je tudíž plně kompatibilní se solárním napájením (solární 

napájení je dodáváno na přání). 

6.5 Amoniakální senzor NH4D sc 

NH4Dsc [5] je určena pro kontinuální monitoring a vizualizaci trendu koncentrace 

amoniaku v aeraci na městských ČOV (Obr. 6.6). Měření je založeno na potenciometrické 

metodě s iontově selektivní amoniakální a draslíkové elektrody. Kompletní elektrodový systém je 

umístěn v kompaktním výměnném senzoru CARTRICAL se vzájemně koordinovanými a 

nakalibrovanými elektrodami. Kalibrace se provádí vložením individuálního kódu do převodníku. 

K dispozici je i čistící ofuková hlavice na tlakový vzduch či kompresor. 

 

Obr. 6.6 Amoniakální senzor NH4D sc 
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Výhody NH4Dsc: 

• provoz bez reagencií a bez předúpravy vzorku, 

• snadná přenositelnost pro flexibilní monitoring v různých místech nádrže, 

• rychlé uvedení do provozu popř. výměna senzoru bez nutnosti kalibrace, postačí vložení 

kódu senzoru CARTRICAL do převodníku, 

• kompaktní výměnný senzor CARTRICAL s integrovanými koordinovanými elektrodami, 

• univerzální digitální sc technologie HACH LANGE a plug and play pro připojení k 

libovolnému kontroléru sc100/sc1000, 

• logování a autodiagnostika dat. 

Charakteristika zařízení: 

• rozsah   0,2 – 1000 mg/l NH4–N, 

• přesnost   +/- 2% měřené hodnoty +/- 0,2 mg/l, 

• doba odezvy    méně než 2 minuty, 

• teplota okolí/media  -20...45 / 0…40 ºC, 

• pH vzorku   5 – 9, 

• ponor sondy   0,3 – 3 m, 

• kalibrace   tovární, vložením kódu senzoru do převodníku. 

Potenciometrická metoda s iontově selektivními elektrodami, diferenčním referenčním 

prvkem s teplotní kompenzací. 

6.6 Amoniakální senzor AMTAXinter 2 

AMTAXinter2 [5] je kontinuální procesní fotometr pro on-line monitoring koncentrace 

amoniaku ve vodách a odpadních vodách (Obr. 6.7). Měření je založeno na fotometrické metodě 

s indofenolovou modří dle DIN 38406 ES. Přístroj se skládá z řídící mikroprocesorové jednotky s 

displejem a operačním systémem, analytické jednotky s mikrofotometrickou jednotkou, reakční 

jednotky a odděleného chlazeného prostoru pro kanystry s reagenciemi. Analyzátor se vyznačuje 

jednoduchou údržbou a nízkou spotřebou reagencií. Grafický displej umožňuje vyvolání dat z 

paměti ve formě profilu. Volitelně se analyzátor dodává ve dvoumístném provedení s 

komunikačním rozhraním DIN/Profi bus a softwarem Viewtax. 
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Obr. 6.7 Amoniakální senzor AMTAXinter2 

Charakteristika zařízení: 

Princip založen na fotometrické detekci, měřící metodou je indofenolová modř, referenční 

metoda odvozena od DIN 38406. 

• Rozsahy   0,02…2 mg/l NH4–N, 

0,1...20 mg/l NH4–N, 

1,0...80 mg/l, 

• přesnost   +/- 2% měř. hodnoty +/- 0,02 mg/l, 

• měřící interval  cca 5 nebo 10 min, 

• kapacita reagencií  4…8 týdnu, 

• display   grafický LCD s profilem hodnot,  

• teplota okolí   +5...40 C, 

• výstupy   0/4-20 mA, max. 500 Ohm, 

• servisní sběrnice RS 232, 

• napájení   230 V/50 – 60 Hz, 200 VA, 

• krytí    IP 54. 
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6.7 Amoniakální senzor NH-500/2 

Jedná se o plynocitlivou kombinovanou elektrodu (Obr. 6.9) s konektorovou hlavou pro 

měření amoniaku/amonných iontů [8]. Pro měření za pomocí této elektrody je nutné měřený 

vzorek upravit alkalickým roztokem. Rušivými vlivy při měření jsou těkavé látky nebo povlaky 

na membráně. Výměnná hlavice je opotřebitelným dílem a musí se dle potřeby měnit – indikací 

pro výměnu je ztráta strmosti převodní charakteristiky (Obr. 6.8), zvýšení doby odezvy nebo 

omezení rozsahu měření. Doba odezvy je silně závislá na koncentraci měřeného iontu, na stavu 

elektrody a na směru koncentračních změn, např. pro desetinásobnou změnu z 50 na 5 mg je doba 

odezvy menší než 8 minut. 

Charakteristika zařízení: 

• rozsah měření   0,02-900 mg/l, 

• rozsah teplot   0-50 oC, 

• reprodukovatelnost  ±2%, 

• hloubka ponoření  5-50 mm. 

 

 

Obr. 6.8 Závislost napětí elektrody NH-500/2 na koncentraci amoniaku NH-500/2 
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Obr. 6.9 Amoniakální senzor NH-500/2 

6.8 Amoniakální senzor – kombinovaná ISE typ 25-10+ 

Tato kombinovaná elektroda (Obr. 6.10) může být stěžejním senzorem celého projektu a to 

zejména svojí cenou, která je přibližně 6000Kč a tudíž se pohybuje v úplně jiných řádech, než 

zde výše zmiňované amoniakální senzory, u kterých s výjimkou NH-500/2 (cca 20000Kč) ceny 

překračují částku 100000Kč. Další velká výhoda spočívá v nenutnosti upravovat měřený vzorek. 

Díky těmto výhodám byla sonda vybrána pro následná experimentální měření. 

 

Obr. 6.10  Amoniakální senzor – kombinovaná ISE typ 25-10+ 
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Charakteristika zařízení: 

• měřené koncentrace  1,5 mg/l – 1,8g/l NH4, 

• tolerance  ±3 mV, 

• elektrický odpor  do 5 MΩ, 

• teplotní rozsah  0 – 40°C, 

• pH rozsah  3 – 10, 

• aplikace   vodné roztoky.  

Vyhodnocujícími zařízeními mohou být běžně používané pH-metry, mV-metry, 

ionometry a analyzátory s vnitřním odporem min. 10 GΩ [12]. V těle elektrody je již zabudovaná 

referentní argentchloridová elektroda, jedná se tedy o kombinovanou elektrodu (měřící a 

referentní v jednom). 

Při prvním zkušebním měření bylo využito pro přesné měření napětí elektrody 

osciloskopu, roztoky byly namíchány z chloridu amonného (NH4Cl) a destilované vody, kdy se 

namíchaný roztok s 10 g/l NH4Cl dále ředil na požadované koncentrace a na co nejrovnoměrnější 

rozložení bodů výstupní charakteristiky napětí v předpokládaném využitelném rozmezí (cca 2 – 

100 mg/l). Před měřením se elektroda aktivuje pomocí roztoku o koncentraci 0,1 – 1 mol/l NH4Cl 

po dobu cca 1 hod, což udává výrobce elektrody. Při měření je nutné dbát na to, aby v kontaktním 

místě elektrody nebyly vzduchové bubliny, které mohou vznikat při vytahování z měřených 

roztoků a opětovném ponořování, tyto bubliny se odstraňují poklepáním na elektrodu. Z důvodu 

nežádoucích bublin není reálné elektrodu čistit „ofukováním“ tlakovým vzduchem, ale jiným 

zřejmě mechanickým způsobem, periodicitu a způsob čištění ukáže až praxe v dalším vývoji. 

Výstupní charakteristika napětí při logaritmické ose koncentrací byla prakticky lineární 

(Obr. 6.11), nepřesnosti měření vznikaly při ředění roztoků a částečně i při odečítání 

z osciloskopu. Pro další měření by bylo dobré využít i jinou metodu pro stanovování množství 

amoniaku ve vodě a namíchat přesné koncentrace v chemické laboratoři. Následně porovnat 

naměřené hodnoty pomocí elektrody s namíchanými koncentracemi z laboratoře a s jinou 

například spektrometrickou metodou (viz. kapitola experimentální měření). 

Během dalších testování se zjistilo, že měření výstupního napětí ISE typ 25-10 pomocí 

osciloskopu je nepřesné. Důvodem je má malý vnitřní odpor osciloskopu, čímž proudově zatěžuje 

napěťový výstup elektrody a snižuje tak měřené napětí cca na polovinu.  
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Koncentrace Napětí 

[mg] [mV] 

0 -64,4 
1,25 -58,4 
2,5 -56,8 
5 -54,4 

7,5 -52 
10 -47,2 
15 -48,8 
20 -46,4 

37,5 -42,4 

50 -40,8 
75 -36 
100 -31,2 
150 -29,6 
200 -27,2 

10000 10,4 

53478 17,6 
 

Tab. 1 Závislost napětí elektrody na koncentraci NH4
+ 
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Obr. 6.11 Závislost napětí elektrody na koncentraci NH4
+ 

6.9 Senzor funkčnosti dmychadla – piezosnímač hluku 

Pro zkušební provoz byl použit piezosnímač typ 4FE 610 09 (Obr. 6.12), kterým na 

základě oscilací (hluku) dmychadla snímaných na přívodní hadici vzduchu, byl snímán 

standardní průtok vzduchu a při změně došlo k přepnutí do havarijního stavu na rozváděči. Na 

tento systém měření má velký vliv teplota, která ovlivňuje tuhost hadice a tudíž i snímanou 

veličinu. 
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Obr. 6.12 Realizovaný senzor funkčnosti dmychadla – piezosnímač hluku 

6.10  Senzor funkčnosti dmychadla – el. průtokoměr vzduchu 

Jako téměř ideální snímání funkčnosti dmychadla se jeví elektronický průtokoměr vzduchu, 

při přerušení hadice dojde ke zvýšení průtoku vzduchu, při snižování průtoku lze evidovat 

ucpávání filtru dmychadla, horšící se vlastnosti membrány v dmychadle či zanesení aeračního 

systému v ČOV. Pro vyhodnocování lze využít i analogového tlakového čidla, ale průtokoměr 

vzduchu má vypovídající hodnotu i pro přibližné určování množství kyslíku v odpadní vodě. 

Pro konkrétní testování byl použit průtokoměr vzduchu vlastní konstrukce slepený z PVC. 

Nákres zobrazuje Obr. 6.15. Mechanickou část tvoří neprůhledný váleček pohybující se 

v průhledné trubici se drážkou cca 1,5 mm po celé její délce, na které je z jedné strany umístěno 

osm fotorezistorů (LDR 07-10 10kOhm./1MOhm., 125mW, 150VDC, 565÷605nm, -

30°C÷+75°C, prům.7.3x1.8mm, výrobce Tesla) a na druhé straně dvě diody zapojené do série (L-

934SWC-H*G prům.3mm, superjasná, bílá, 3000-6000mcd/20mA, Uf=3,50V, čirá, 30deg, 

výrobce HUEY JANN) 

Pro referenční měření průtoku vzduchu byl použit „neelektronický“ průtokoměr vzduchu 

zapůjčený Masarykovou univerzitou, který vyrábí firma Dwyer, typ: RMA-22-SSV. Pro měření 

napětí, proudu a odporu byl použit přesný laboratorní multimetr, zdrojem napětí a proudu byl 

laboratorní zdroj 0-30V/4A. Důležitou veličinou je intenzita zdroje světla, které neodpovídala 

žádná ze zkoušených komerčních LED a žárovek, proto byla požadovaná intenzita nastavena 

snížením napájecího napětí superjasných výše zmiňovaných LED na napětí 5,8 V. Napájení 

fotorezistorů při měření proudů bylo 24 V. Po té bylo dosaženo téměř ideálních hodnot proudu, 

kdy pro vypnuté dmychadlo byla hodnota proudu cca 19,9 mA, při maximálním průtoku vzduchu 
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(v praxi prasklá hadice) proud 4,4 mA a pro 26 l/s (maximální rozsah použitého neelektronického 

průtokoměru) proud 10,9 mA. Výsledky experimentálního měření jsou přehledně vyobrazeny na 

Obr. 6.13 a Obr. 6.14. 

Průtok vzduchu I1 I2 I3 I4 Iprům Rvyp. R 

[l/s] [mA] [mA] [mA] [mA] [mA] [ Ω] [Ω] 

26 11,13 11,21 10,62 10,60 10,89 2203,86 2220 

24 11,31 12,01 11,50 11,34 11,54 2079,72 2000 

22 12,10 12,72 11,80 12,09 12,18 1970,85 1920 

20 12,90 13,30 12,52 13,02 12,94 1855,43 1790 

18 13,51 15,43 14,06 14,30 14,33 1675,39 1680 

16 15,93 17,13 17,70 17,71 17,12 1402,07 1520 

14 17,82 17,80 18,15 18,40 18,04 1330,19 1380 

12 18,51 18,82 18,75 18,81 18,72 1281,88 1320 

10 19,38 19,80 19,60 19,53 19,58 1225,90 1262 

8 19,93 19,94 19,96 19,76 19,90 1206,18 1225 

6 19,95 19,90 19,96 19,70 19,88 1207,40 1226 

4 19,95 19,90 19,96 19,70 19,88 1207,40 1224 
 

Tab. 2 Závislost proudu a odporu na průtoku vzduchu 
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Obr. 6.13 Graf závislosti proudu na průtoku vzduchu 
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Závislost zm ěřeného a vypo čteného odporu na pr ůtoku 
vzduchu
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Obr. 6.14 Graf závislosti změřeného a vypočteného odporu na průtoku vzduchu 

 

 

Obr. 6.15 Průtokoměr vzduchu – výkres 
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Pro kalibraci výstupního proudu se využívá možnosti měnit napájecí napětí LED a tím 

ovlivňovat intenzitu světla. Proto byl navržen regulátor napětí LM 317-TO92 (Obr. 6.16), díky 

kterému lze pomoci trimru R2 nastavovat výstupní napětí a posouvat výstupní proud do 

požadovaného rozmezí a provádět tak kalibraci průtokoměru vzduchu. Regulátor napětí 

v realizovaném zapojení má možnost měnit výstupní napětí v rozmezí 1,2 - 12 V při vstupním 

napájením až 37 V a proudovém zatížení do 100 mA. 

 

Obr. 6.16 Schéma zapojení realizovaného regulátoru 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ M ĚŘENÍ POMOCÍ ISE TYP 25-10+ 

7.1 Teoretický úvod 

Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod [15]. Poměr jeho disociovaného 

iontu NH4
+ a nedisociovaného NH3 ve vodě závisí na hodnotě pH (Tab. 3). Při teplotě 20°C a pH 

do hodnoty 7 se vyskytuje pouze NH4
+, jeli pH vyšší než 10,5 převažuje NH3. Při pH 9,3 je 

poměr disociovaného a nedisociovaného amoniaku 1:1. Běžně se u ČOV hodnota pH pohybuje 

v rozmezí 6 - 8, proto se měření NH4
+ dá považovat použitelné a dostatečně přesné, viz. kapitola 

6 Amoniakální dusík. 

pH  6 7 8 9 10 11 

NH4
+ % 100 99 96 75 22 4 

NH3 % 0 1 4 25 78 96 
 

Tab. 3 Poměr NH4
+ a NH3 v závislosti na pH 

Amoniakální dusík patří mezi zvláštní chemické ukazatele chemického složení 

povrchových vod, podle nichž se řadí povrchové vody do tříd čistoty. Při vypouštění odpadních 

vod do povrchových patří obsah amoniakálního dusíku k závazným ukazatelům. U pitných vod 

slouží k indikaci znečištění podzemních vod živočišnými odpady. Obsah amoniaku je sledován 

v surové splaškové vodě, ve většině průmyslových odpadních vod a při kontrole správné funkce 

ČOV. Obsah amoniakálního dusíku je nedílnou součástí dusíkové bilance přírodních i odpadních 

vod a patří mezi nejběžnější prováděná stanovení ve všech typech vody.  

7.2 Pracovní postup 

Měřené roztoky byly připraveny z chloridu amonného NH4Cl, který byl dle unifikovaných 

pravidel vysušen do konstantní hmotnosti při 105°C a potom uložen do exsikátoru (Obr. 7.1), aby 

nedocházelo k rehydrataci. Poté bylo naváženo 3,82 g do 1000 ml odměrné baňky a doplněno 

destilovanou vodou po rysku baňky – tím byl připraven zásobní roztok standardu o koncentraci 

1000mg/l pro kalibrační řadu a řada pracovních roztoků. 

Před samotným měření se elektroda aktivovala přibližně hodinu v jednomolárním roztoku 

NH4Cl, jak udává výrobce elektrody. Jelikož má velký vliv pH na množství NH4
+, bylo 

provedeno měření pH, teploty a vodivosti pomocí přístroje od společnosti HANNA typ HI 98130. 

U měřeného roztoku o koncentraci 10 mg/l se naměřilo pH 6,73, teplota 17°C a vodivost 

50µS/cm. 
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Obr. 7.1  Vlevo laboratorní sušárna; vpravo vysušený NH4Cl v exikátoru 

Pro měření výstupního napětí byly použity tři měřící přístroje-laboratorní multimetr 

FLUKE 8808A, multimetr UNIT-T UT33D a multifunkční ruční osciloskop OWON HDS1022M 

(Obr. 7.2). Při měření laboratorním multimetrem FLUKE docházelo k samovolnému růstu 

měřeného napětí bez ustálení měřené hodnoty, proto nemohl být použit při samotném měření, i 

když jeho vnitřní odpor při měření by měl svými 1012Ω vyhovovat. U multifunkčního 

osciloskopu OWON, který se využil jako voltmetr, bylo měřené napětí přibližně poloviční, což 

mohlo být způsobeno malým vnitřním odporem osciloskopu a tudíž velkým proudovým zatížení. 

 

Obr. 7.2  HANNA-HI 98130, FLUKE 8808A, UNIT-T UT33D a OWON HDS1022M 
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ISO norma pro měření koncentrace NH4
+ uvádí spektrometrickou metodu. Při těchto 

laboratorních pokusech byl použit spektrometr HACH-LANGE DR 2800 s měřícími sety LCK-

304 pro rozsah 0,015 – 2,0 mg/l N-NH4
+, resp. 0,02 - 2,5mg/l NH4

+ (Obr. 7.3), proto byly 

pracovní roztoky vyšších koncentrací ředěny tak, aby koncentrace vyhovovaly danému rozsahu 

setu. 

 

 

 

 

Obr. 7.3  Spektrometr HACH-LANGE DR 2800 s měřícími sety LCK-304 

Při samotném měření ISE typ 25-10+ se využívalo plastových zkumavek, do kterých se 

nalilo potřebné množství vzorku, kde se elektroda nechala přibližně 2 minuty ustálit, postupovalo 

se od nejnižší koncentrace k vyšší, pro zjištění opakovatelnosti měření se po dosažení nejvyšší 

koncentrace elektroda opláchla destilovanou vodou a postupovalo se opět stejným způsobem. U 

každého vzorku se změřilo výstupní napětí elektrody pomocí multimetru a osciloskopu (Obr. 

7.4), u druhého laboratorního měření se měřilo již jen multimetrem UNIT-T. Kde byl již použit 

malý J-FET operační zesilovač napětí (Obr. 7.9), který by v praxi sloužil jako převodník malého 

napětí sondy(cca 0-100 mV) na potřebné napětí pro analogový vstup PLC-modulu(0-10 V). 

Využívá pro zesílení integrovaného obvodu TL 052CN v jeho základním zapojením se 

sledovačem napětí - na vstupu s vnitřním odporem 1012Ω, díky kterému nezatěžuje proudově 

výstup elektrody. Pro symetrické napájení se využilo dvou 9V baterií, pro nastavování zesílení 

trimru 1MΩ. 
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Obr. 7.4 Měření pomocí osciloskopu a pomocí multimetru se zapojeným zesilovačem 

Jako další metoda měření se využila plynopropustná elektroda WTW NH-500/2 (Obr. 7.5), 

která se připojila na vstup spektrometru od WTW MultiLab P5, tato metoda nebyla nakonec 

využita, vzhledem k tomu, že nebylo možné dosáhnout ustálené hodnoty napětí pro jednotlivé 

koncentrace a nebylo možné přístroj ani zkalibrovat. Měření na tomto přístroji by byla velmi 

nepřesná.  

 

Obr. 7.5  Spektrometr MultiLab P5 od WTW 
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7.3 Naměřené hodnoty 

UNIT-T        

Koncentrace mg/l 5 10 20 30 40 50 

Měření 1-1 mV -81,9 -77,5 -65,3 -58,2 -52,4 -47,6 

Měření 1-2 mV -89,0 -79,8 -68,1 -59,4 -54,5 -50,8 

Měření 2-3 mV -83,4 -75,3 -64,3 -58,4 -52,6 -48,1 

Měření 2-4 mV -85,6 -77,3 -63,5 -58,9 -52,8 -49,8 

Měření 2-5 mV -87,6 -78,3 -63,8 -58,5 -52,3 -50,9 

Průměr mV -85,5 -77,6 -65,0 -58,7 -52,9 -49,4 

Měření s využitím zesilovače:      

Měření 2-3  V 7,45 6,03 4,67 4,44 3,84 3,54 

Měření 2-4  V 7,21 6,09 4,69 4,29 3,59 3,12 

Vypočtené hodnoty z rovnice regrese z průměrných hodnot: x=e^{(y+112,78)/16,053} 

Měření 1-1 mg/l 6,8 9,0 19,3 30,0 43,0 58,0 

Měření 1-2 mg/l 4,4 7,8 16,2 27,8 37,7 47,5 

Měření 2-3 mg/l 6,2 10,3 20,5 29,6 42,5 56,2 

Měření 2-4 mg/l 5,4 9,1 21,5 28,7 41,9 50,6 

Měření 2-5 mg/l 4,8 8,6 21,1 29,4 43,3 47,2 

HACH-LANGE mg/l 4,5 10,2 18,6 34,6 37,8 45,0 

Tab. 4 Naměřené a vypočtené hodnoty 

Závislost výstupního nap ětí ISE na koncetraci amoniaku
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Obr. 7.6 Závislost výstupního napětí ISE na koncentraci NH4
+ 
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Obr. 7.7  Závislost naměřených a vypočtených koncentrací na namíchaných  

7.4 Měření v reálných podmínkách 

Měřením s využitím ISE typ 25-10+ v laboratorních podmínkách se podařilo ověřit její 

funkčnost (Tab. 4) a tím uzavřít první etapu jejího testování. Druhou etapou je testování 

v reálných podmínkách. Proběhly první dvě měření na malé domovní čistírně odpadních vod 

v Otmarově pro 10 ekvivalentních obyvatel a na velké čistírně odpadních vod ve Vranovicích pro 

3000 ekvivalentních obyvatel (Tab. 5). V obou případech byla amoniakální sonda umístěna za 

dosazovací nádrží na odtoku z čistírny (Obr. 7.8). 

Ve středu 8.4. 2009 ráno začalo první měření v reálných podmínkách na ČOV v Otmarově. 

Aktivovaná ISE typ 25-10+ se umístila do odtokového potrubí tak, aby byla stále měřící hlavicí 

ponořena a poté zajištěna proti pohybu. Při tomto pokusném měření se odebíraly celkem 4 vzorky 

odpadních vod certifikovanou osobou. Které byly po té testovány spektrometrickou metodu 

spektrometrem HACH-LANGE DR 2800 s měřícími sety LCK-304 pro rozsah 0,02 - 2,5mg/l 

NH4
+ v chemické laboratoři. Jelikož ISE typ 25-10+ se ještě před tím netestovala déle než cca 2 

hodiny, bylo časové schéma odběrů zvoleno následovně - při osazení byl proveden první odečet 

napětí na elektrodě a odebrán první vzorek pro laboratoř. Po třech hodinách druhý a když dle 

předpokladu ISE typ 25-10+  nadále vykazovala činnost, na výstupu vytvářela napětí, byl 

proveden třetí odběr ve čtvrtek 9.4. v poledne. Jelikož ISE stále fungovala byla zde ponechána do 
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úterý 14.4. a proveden odečet napětí a odběr čtvrtého vzorku pro laboratorní přeměření obsahu 

amoniakálního dusíku. 

Při druhém měření v reálných podmínkách na velké centrální ČOV ve Vranovicích byl 

k dispozici jen jeden den - čtvrtek 16.4. 2009. Zde se odečítaly a odebíraly dva vzorky po 4 

hodinách opět dle unifikovaných pravidel a pravomocnou osobou. Aktivovaná sonda byla 

umístěna za přepadem z dosazovací pravé nádrže (ČOV Vranovice má dvě nezávislé čistící 

linky).  

 

Obr. 7.8  ISE typ 25-10+ v odtokovém žlabu na ČOV ve Vranovicích 

V obou případech měření v reálných podmínkách se testoval J-FET operační zesilovač 

napětí s využitím integrovaného obvodu TL O52CN, tentokrát již s vylepšeným napájením (Obr. 

7.10). Toto napájení bylo realizováno pomocí síťového transformátoru a  komerční stavebnice 

symetrického napájecího zdroje. Výsledky nemohly být využity z důvodu nereprezentativnosti, 

kdy se výsledná hodnota neustále měnila a docházelo zde z důvodu velké citlivosti zesilovače 

k ovlivňování výsledné hodnoty vnějším prostředím a to především vlhkostí a aerosoly 

vycházející z aerobní části ČOV. 

  Otmarov    Vranovice  

  1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 

UNIT-T mV -118,7 -112,0 -123,8 -121,5 -111,8 -124,7 

Dle rovnice regrese mg/l 0,69 1,05 0,50 0,58 1,06 0,48 

HACH-LANGE mg/l 1,05 0,74 0,92 0,84 0,16 0,19 
 

Tab. 5 Měření v reálných podmínkách 

 

 

 



Experimentální měření pomocí ISE typ 25-10+ 
 

  

45

Z tabulky naměřených hodnot se potvrdilo (Tab. 5), že sonda má detekční hranici od cca 

1,5 mg/l NH4
+, jak udává výrobce. Jelikož se „bohužel“ jednalo o výborně fungující čistírny, byly 

koncentrace NH4
+ do 1 mg/l. Proto se vypočtené hodnoty koncentrací z rovnice regrese přímky, 

která se získala z předchozích měření v laboratorních podmínkách, lišily od hodnot naměřených 

spektrometrem HACH-LANGE DR 2800 s měřícími sety LCK-304. 

 

Obr. 7.9  Realizovaný J-FET zesilovač v neinvertujícím zapojení 

 

Obr. 7.10  J-FET zesilovač se stabilizovaným symetrickým zdrojem 
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7.5 Závěr měření 

Laboratorní podmínky: 

Při měření pomocí spektrometru HACH-LANGE DR 2800 s měřícími sety LCK-304, se 

vycházelo z připravené ředící řady kalibračních a pracovních roztoků. Naměřené koncentrace se 

nepatrně lišily od připravených. To je pravděpodobně dáno chybou, která vzniká při ředění a 

nejistotou dané metody měření, která se pohybuje v rozsahu 10 – 20 %.  

 Plynopropustná elektroda od WTW NH-500/2, s využitím spektrometru WTW MultiLab 

P5, neměřila stabilní hodnotu a značně kolísala, proto nebyla využita.  

Měření napětí ISE typ 25-10+ bylo prováděno pomocí ručního multimetru UNIT-T, který 

se ukázal jako nejvhodnější po zkušenostech s laboratorním multimetrem, který nedokázal ustálit 

měřené napětí a osciloskopem, který se ukázal nevhodný z důvodu malého vnitřního odporu. 

Naměřené hodnoty se v některých případech poměrně lišily, a proto se výsledky dají považovat 

pouze za informativní a ne pevně směrodatné. Naměřené hodnoty mají při logaritmické ose 

koncentrací téměř lineární průběh. 

Testovaný J-FET zesilovač napětí TL O52CN se ukázal jako vhodný převodník pro 

případný analogový vstup PLC-modulu pro přenos dat. Při testování byl použit trimr pro 

nastavení zesílení, v praxi by se nahradil potřebným odporem nebo by mohl sloužit ke kalibraci 

výstupního napětí. 

Reálné podmínky: 

Na ČOV ve Otomarově se podařilo vyzkoušet dlouhodobější nasazení ISE typ 25-10+, kde 

byla umístěna 7 dní a i po této době vykazovala svojí funkčnost. Na ČOV ve Vranovicích se 

potvrdilo, že sonda má detekční hranici od cca 1,5 mg/l NH4
+, jak udává výrobce a jak se 

předpokládalo již z výsledků z ČOV v Otomarově. Proto se hodnoty změřených a dopočtených 

koncentrací značně lišily od hodnot naměřených spektrometrem, když obsah NH4
+ byl do 1 mg/l. 

ISE typ 25-10+ je ale navržena pro indikaci překročení limitu 10 mg/l, kde by sloužila k vyvolání 

alarmu špatné kvality odtokových vod, což se bohužel nepodařilo vyzkoušet na těchto dobře 

fungujících ČOV. 

Odebrané vzorky z ČOV v Otomarově a ve Vranovicích se testovaly pomocí spektrometru 

HACH-LANGE DR 2800 s měřícími sety LCK-304 v laboratoři oddělení experimentální 

fykologie a ekotoxikologie pod Botanickým ústavem Akademie věd ČR. Kde také probíhalo celé 

experimentální měření v laboratorních podmínkách. 
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8 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá senzory, které jsou potřebné pro kontrolu správné funkčnosti 

čistírny odpadních vod. Přínosem této práce je vyhledání, prostudování a testování použitelných 

komerčních senzorů. Především se zdá být dobrou cestou úspory nákladů amoniakální 

kombinovaná iontově selektivní elektroda, která se již osvědčila při prvních experimentálních 

měřeních v laboratoři a v reálných podmínkách na ČOV. Její výhoda spočívá především 

v nenutnosti upravovat měřený vzorek a tím jednodušší realizaci automatizovaného měření. 

Testovaný J-FET zesilovač napětí TL O52CN se ukázal jako vhodný převodník pro případný 

analogový vstup PLC-modulu za předpokladu vyššího odstínění z důvodu jeho velké citlivosti. Z 

důvodu špatných zkušeností s piezosnímačem hluku (vliv teploty) je navržen vlastní elektronický 

průtokoměr vzduchu, který má i výhodnou vypovídající hodnotu – množství vzduchu přicházející 

do aerobní části ČOV a tím přibližná koncentrace kyslíku v této části. Tento elektronický 

průtokoměr vzduchu disponuje možností měnit vstupní napětí diod a tudíž nastavováním 

intenzity světla a kalibraci na vhodné výstupní proudové rozmezí. Senzory otevření víka, čtečka 

RFID a piezosnímač hluku jsou již vyzkoušeny na testovací ČOV v Holešově, ostatní jsou ve fázi 

vývoje a testování v laboratorních podmínkách.  
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK 

 

A/D  analog/digital 

ADC automatic data collection, automatický sběr dat 

BSK5 biochemická spotřeba kyslíku 

CAN Controller Area Network, datová sběrnice 

ČOV čistírna odpadních vod  

EU Evropská unie 

FEKT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

FEP  tetrafluoretylén-hexafluorpropylén - (termoplasticky zpracovatelné fluoroplasty, 

 chemicky a tepelně výborné vlastnosti) 

GDM  přístrojová vidlice dle DIN 43650 typ A/ISO 4400 

GSM  globální systém pro mobilní komunikaci, je standardem pro mobilní telefony 

CHSK  chemická spotřeba kyslíku   

ISE   iontově selektivní elektroda 

LED elektroluminiscenční dioda 

MPO ministerstvo průmyslu a obchodu TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol. Obsahuje TCP jako primární transportní protokol a IP jako protokol síťové 

vrstvy. 

NH3 nedisociované ionty amoniakálního dusíku 

NH4
+ disociované ionty amoniakálního dusíku 

RFID rádio-frekvenční identifikační technologie  

UV-Vis  spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti 

VUT  Vysoké učení technické 

  


