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Úvod 

 
Skládkovanie tuhých odpadov je akceptovaným 

a v praxi rozšíreným spôsobom zaobchádzania s tuhými 
odpadmi. V porovnaní s inými postupmi, napr. spaľova-
ním, vyžaduje menšie prevádzkové náklady1.   Môže však 
byť sprevádzané aj negatívnymi vplyvmi na životné pro-
stredie. Patrí k ním aj vytváranie priesakových vôd. 

Priesakové vody zo skládky komunálneho odpadu 
vznikajú v dôsledku prenikania zrážkových vôd telesom 
skládky. Dochádza pritom k rozpúšťaniu veľkého množ-
stva látok, ktoré sa v nej zachytávajú. Táto voda môže byť 
kontaminovaná anorganickými soľami, ťažkými kovmi 
a vysokým podielom organických látok.  

Množstvo priesakovej vody je ovplyvnené intenzitou 
zrážok, ich povrchovým odtokom, výparom ako aj schop-
nosťou telesa skládky akumulovať vodu. Zloženie priesa-
kových vôd závisí od mnohých faktorov ako napr. charakte-
ru odpadu, hydrologických pomerov, klimatických podmie-
nok, ročného obdobia, veku skládky, výšky skládkovaného 
odpadu a prenikania vlhkosti skládkovaným odpadom.  

Základné charakteristické údaje o priesakových vo-
dách v závislosti od doby prevádzky skládky tuhých odpa-
dov (veku skládky)2 sú uvedené v tab. I.  

Nižšie mastné kyseliny (NMK) predstavujú hlavný 
príspevok k vysokým hodnotám CHSK u mladých priesa-
kových (skládkovanie počas menej ako 5 rokov) vôd. Ful-
vo kyseliny a humínové látky predstavujú biologicky ne-
rozložiteľnú CHSK a reprezentujú 76 až 90 % celkových 
organických látok obsiahnutých v starých (skládkovanie 
počas viac ako 15 rokov) priesakových vodách24.   

V tab. I sú uvedené aj základné údaje o zložení prie-
sakovej vody zo skládky tuhého odpadu v Brezne, čistenie  
ktorej bolo overované v laboratórnych podmienkach. Vý-

Tabuľka I 
Zloženie priesakových vôd (PV) zo skládok komunálneho 
tuhého odpadu  

  Mladé 
PV 

Stredné 
PV 

Staré 
 PV 

SKTO 
 Breznoa 

Vek skládky, rok < 5 5–10 > 10 > 10 

pH < 6,5 6,57,5 > 7,5 7,88,4 

CHSK, g l1 > 10 4–10 < 4 1,274,2 

BSK5/CHSK > 0,3 0,1–0,3 < 0,1 < 0,1 

NMK, % 70–90 10–30 0  

TKN, g l1   0,1–2,0    

a SKTO – skládka tuhého komunálneho odpadu 

Tabuľka II 
Výsledky ďalších analýz priesakovej vody zo skládky 
tuhého komunálneho odpadu v Brezne 

Veličina Hodnoty 

BSK5, mg l1 82516 

CHSKMn, mg l1 486748 

CHSKCr, mg l1 12678343 

Nerozpustené látky, mg l1 27,0 

N-NH4
+, mg l1 232576 

N-NO3
,  mg l1 0,04 

N-NO2
,  mg l1 0,02 

P-PO4
3,  mg l1 3,7 

Chloridy, mg l1 806916 

Sírany, mg l1 110–124 

Sulfidy, mg l1 5,7 

Fluór, mg l1 1,8 

Rozpustené látky, mg l1 62719180 

pH 8,1–8,5 

Mangán, mg l1 0,2–0,4 

Železo, mg l1 1,8–3,9 

Hliník, mg l1 0,8–1,0 

Arzén, mg l1 0,01–0,02 

Kadmium, mg l1 < 0,01 

Ortuť, μg l1 0,1 – 0,3 

Meď, mg l1 0,01–0,4 

Zinok, mg l1  0,1–0,2 

Olovo, mg l1 0,01–0,04 
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sledky ďalších analýz5 tejto priesakovej vody sú uvedené 
v tab. II.  

Množstvo priesakovej vody je v rozsahu 8 až 26 m3 d1. 
Pre túto priesakovu vodu je charakteristický vysoký obsah 
biologicky rezistentného organického znečistenia 
a amoniakálneho dusíka.  

Jedným z potenciálnych technologických postupov 
odstraňovania biologicky rezistentných látok je ozonizá-
cia. Tento postup môže spôsobiť úplnú mineralizáciu alebo 
môže mať za následok iba čiastočnú oxidáciu rezistent-
ných látok. Úplná mineralizácia rezistentných látok však 
patrí k nákladným procesom6. K lacnejším postupom od-
straňovania rezistentných a toxických látok patrí kombiná-
cia čiastočnej oxidácie a následných biologických 
postupov712.  

Pri čiastočnej, resp. riadenej oxidácii dochádza 
k zmene štruktúry a chemických vlastností organických 
látok. Ich molekuly sú štiepené na menšie fragmenty. Kys-
lík sa pritom zabuduje do reakčných produktov za vzniku 
alkoholov, karboxylových kyselín a iných kyslíkatých 
zlúčenín. Produkty oxidácie ozónom sú v mnohých prípa-
doch biologicky omnoho ľahšie rozložiteľné, než produkty 
vzniknuté pri použití iných oxidačných činidiel13,14. Do-
chádza pritom k zlepšeniu biologickej rozložiteľnosti ob-
siahnutých organických látok (zvýšenie hodnoty pomeru 
BSK5/CHSK). Okrem zlepšenia biologickej rozložiteľnosti 
organického znečistenia oxidácia ozónom môže prispieť aj 
k zníženiu prípadnej toxicity týchto vôd8,11. To umožňuje 

následné využitie biologických postupov aj na odstránenie 
ďalších znečisťujúcich látok (napr. proces nitrifikácie).  

Cieľom príspevku je prezentovať výsledky výskumu 
využitia ozónu na čistenie priesakovej vody zo skládky 
tuhého komunálneho odpadu s vysokým obsahom biolo-
gicky rezistentných organických látok. Bola ozonizovaná 
priesaková voda po biologickom predčistení. Zámerom 
výskumu bola transformácia rezistentných látok na biolo-
gicky rozložiteľné látky.  

 
 

Experimentálna časť  
 
Experimentálne merania boli uskutočnené v labora-

tórnych podmienkach. Pôvodná priesaková voda (CHSK = 
5400 mg l1, BSK5 = 240 mg l1,  N-NH4 = 350 mg l1) 
bola pred ozonizáciou čistená v aktivácii s časovou segre-
gáciou (obr. 1).  

Objem aktivačnej nádrže bol 4,2 l a objem dosadzo-
vacej nádrže bol jeden liter. V modelovom zariadení aktivá-
cie bolo udržiavané nízke zaťaženie kalu (Bx  0,1 kg kg1 d1 
BSK5/X). Dodávka vzdušného kyslíka bola riadená časo-
vým spínačom. Jeho distribúcia v aktivačnej zmesi bola 
zabezpečená pomocou prevzdušňovacích frít. Dobu pre-
vzdušňovania sme volili tak, aby v aktivácii s časovou 
segregáciou prevládali oxické podmienky. Aktivačná zmes 
bola permanentne miešaná mechanicky, aby aktivovaný 
kal bol udržaný vo vznose aj počas prerušenej dodávky 
kyslíka.  

Hodnoty parametrov a sledovaných veličín na vstupe 
a výstupe z modelového zariadenia aktivácie s časovou 
segregáciou sú uvedené v tab. III.  

Relatívne vysoké hodnoty účinnosti odstraňovania 
CHSK pri nameranej veľmi nízkej hodnote pomeru BSK5/
CHSK  (0,07) možno vysvetliť pravdepodobnými inhibič-
nými vplyvmi prítomných kovov na biochemické procesy 
pri stanovení hodnoty BSK5. V zmiešavacej aktivácii moh-
li byť tieto účinky eliminované v dôsledku ich nariedenia, 
resp. koncentračných pomerov v tomto reaktore. Obdobné 
výsledky možno nájsť aj v literatúre. Napr. v práci15 sú 
citované 48 až 69% účinnosti odstraňovania CHSK pri 
hodnote pomeru BSK/CHSK 0,07, 42 až 57% účinnosti 
odstraňovania DOC pri hodnote pomeru BSK/CHSK 0,06 
a 60 až 80% účinnosti odstraňovania TOC pri hodnote 
pomeru BSK/CHSK 0,05.         

Tabuľka II 
pokračovanie 

Veličina Hodnoty 

Kobalt, mg l1 0,008 

Nikel, mg l1 0,1–0,2 

Striebro, mg l1 < 0,001 

Vanád, mg l1 0,03–0,04 

Selén, mg l1 0,004–0,01 

Cín, mg l1 0,001–0,007 

Bárium, mg l1 0,3–0,4 

Celkový chróm, mg l1 0,01–0,70 

Šesťmocný chróm, mg l1 <0,001 

Kyanidy celkové, mg l1 <0,001 

Povrchovo aktívne látky, mg l1 3,1 

AOX, mg l1 0,01–0,08 

Fenoly, g l1 1,3 

PCB, g l1 <0,005 

Extrahovateľné látky, mg l1 2,7 

Farba, mg l1 54–3092 

ORP, mV 444 

Obr. 1. Schéma zmiešavacej aktivácie s časovou segregáciou;  
1  aeróbne podmienky, 2 – anoxické podmienky, 3  sedimen-
tačná nádrž 
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Priesaková voda po biologickom čistení bola podro-
bená ozonizácii za účelom zvýšenia biologickej rozložiteľ-
nosti obsiahnutých rezistentných látok. Ozonizácia bola 
uskutočnená v sklenenej ozonizačnej kolóne s vnútorným 
priemerom 3,7 cm a dĺžkou 170 cm (obr. 2).  

Bol použitý generátor ozónu firmy Ozonia (AZCO 
HTU 500-DG generátor). Ozón bol generovaný z čistého 
kyslíka. Maximálna produkcia ozónu udávaná výrobcom 
bola 200 mg h1. 

Systém bol prevádzkovaný ako vsádzkový. Kolóna 
bola naplnená 1,5 l priesakovej vody. Kyslík obohatený 
ozónom bol privádzaný do ozonizačnej kolóny cez frity, 
ktoré zabezpečovali jemnobublinovú distribúciu plynnej 
zmesi v priesakovej vode. Na deštrukciu nezreagovaného 
ozónu bol použitý roztok KI. 

Na sledovanie zloženia odpadovej vody na vstupe 
a výstupe boli použité štandardné metódy stanovenia 
CHSK a BSK5 (cit.16). Zmeny biologickej rozložiteľnosti 
organického znečistenia boli sledované pomocou respiro-
metrickej metódy merania BSK s využitím prístroja Oxi-
Top® Control System fy. WTW17. Je to nepriame meranie 
hodnoty BSK. Metóda je založená na spotrebe kyslíka 
metabolickou činnosťou mikroorganizmov. Pritom dochá-
dza k uvoľňovaniu oxidu uhličitého, ktorý reaguje s prí-
tomným hydroxidom sodným za vzniku uhličitanu. Týmto 
dochádza v plynnej fáze k poklesu tlaku. Zmenu tlaku 
možno prepočítať na hodnotu BSK pomocou  rov. (1). 

     
Výsledky a diskusia 

 
Rozpustnosť plynného ozónu v čistej vode a tým aj 

miera jeho využitia boli stanovené jodometricky14. Podsta-
ta stanovenia spočívala v oxidácii jodidu draselného ozó-
nom v neutrálnom prostredí a v následnej titrácii takto 
vylúčeného jódu tiosíranom sodným po okyslení roztoku. 
Z výsledkov vyplýva, že za hodinu prestúpilo do vody cca 
14 mg ozónu, čomu zodpovedá približne 71 % využitie 
teoreticky dodaného množstva ozónu.  

Z nameraných výsledkov vyplýva pokles koncentrá-
cie organického znečistenia v ukazovateli CHSK v závis-
losti od doby ozonizácie (obr. 3). Tieto údaje boli vyhod-
notené s využitím kinetických modelov nultého, prvého 
a druhého poriadku reakcie (rov. (2) až (4)). Na vyhodno-
tenie výsledkov kinetických meraní bol použitý aj dvoj-
zložkový model (rov. (5)) s kinetikou 1. rádu pre jednotli-

Tabuľka III  
Hodnoty parametrov a veličín v aktivácii s časovou segre-
gáciou  

Veličina Vstup Výstup 

pH 8,1 8,6 

CHSK, mg l1 5383 1914 

X, g l1  0,645 

N-NH4
+, mg l1 346 25 

N-NO3
,  mg l1 0 37,3 

N-NO2
,  mg l1 0 168,2 

ECHSK, %  64,4 

EN-NH4, %  92,8 

, h  70 

X, d   

Obr. 2. Schéma ozonizačného zariadenia; 1  prívod kyslíka,    
2 – generátor ozónu, 3  zmes O2 a O3,  4 – ozonizačná kolóna,    
5 – kolóna na deštrukciu zvyškového ozónu, 6  odber vzoriek,   
7  odvod plynnej zmesi 
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Obr. 3. Závislosť nameraných hodnôt () a vypočítaného (─) 
priebehu hodnôt CHSK od doby ozonizácie  
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vé podiely organického znečistenia obsiahnutého v priesa-
kovej vode (oxidovateľné a veľmi pomaly oxidovateľné, 
resp. za daných podmienok odolné voči oxidácii).  

CHSKt = CHSK0  k0 . t          (2)  
CHSKt = CHSK0 . exp ( k1 . t)         (3) 
CHSKt = CHSK0 / (1 +  CHSK0 . k2 . t)        (4) 
CHSKt = CHSKO,t + CHSKN,t = aO.CHSK0.exp( kO.t)+ 

+(1aO).CHSK0.exp(kN.t)                               (5) 

V tab. IV sú uvedené hodnoty kinetických paramet-
rov, koeficienta korelácie a reziduálneho rozptylu získané 
s využitím vyššie uvedených kinetických modelov.  

Z týchto hodnôt je zrejmé, že najlepší opis kinetiky 
odstraňovania CHSK z ozonizovanej priesakovej vody bol 
získaný pomocou dvojzložkového modelu. Z hodnôt para-
metrov tohto modelu vyplýva, že priesaková voda obsahu-
je 58 % ozónom oxidovateľných organických látok vyjad-
rených v ukazovateli CHSK. Časový priebeh vypočítaných 
hodnôt CHSK s využitím dvojzložkového modelu 
a porovnanie s nameranými hodnotami ilustruje obr. 3.  

Najvyššia hodnota BSK5 bola nameraná pri dobe ozo-
nizácie 11,5 h (cca 260 mg l1). Na obr. 4 je znázornený 

priebeh hodnôt pomeru BSK5/CHSK v závislosti od doby 
ozonizácie. 

Hodnota pomeru BSK5/CHSK vzrástla z počiatočnej 
približne nulovej hodnoty (0,007) na hodnotu 0,21 po 
11,5 h, resp. 0,24 po 25 h ozonizácie. Z týchto hodnôt ako 
aj z obr. 2 je zrejmé, že predlžovanie doby ozonizácie nad 
cca 11,5 h je neefektívne. V tejto oblasti, t.j. pre dobu ozo-
nizácie okolo 11,5 h bolo uskutočnených aj najviac experi-
mentov, a to za účelom potvrdenia tejto optimálnej oblasti. 
Najlepší opis nameraných hodnôt CHSK v rámci tejto 
kinetickej oblasti bol dosiahnutý s využitím kinetického 
modelu 2. rádu. 

V súvislosti s časovým priebehom hodnôt CHSK je 
potrebné uviesť, že relatívne dlhé doby ozonizácie (rádovo 
hodiny) sú dôsledkom vysokých hodnôt koncentrácie re-
zistentnej CHSK a hlavne malého výkonu použitého labo-
ratórneho generátora ozónu. 

Tabuľka IV 

Hodnoty kinetických parametrov, koeficienta korelácie a reziduálneho rozptylu  2
yxr 2

rs

n kn kr 
[h1] 

ks 
[h1] 

a 
[] 

  

0 113,31    0,872 5,10105 

1 7,69102    0,383 1,68105 

2 4,41105    0,731 7,34104 

DZ a  4,12101 5,36103 0,578 0,928 2,09104 

a DZ – dvojzložkový model 

Obr. 4. Závislosť hodnoty pomeru BSK5/CHSK od doby ozo-
nizácie 
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Tabuľka V 
Namerané hodnoty počas kinetického testu – aktivovaný 
kal z kontinuálneho modelu aktivácie s časovou segregá-
ciou 

t 
[h] 

N-NH4
+  

[mg l1] 
N-NO3



[mg l1] 
N-NO2



[mg l1] 
CHSK 

[mg l1] 

0 74,9 181,9 0 1730 

1 73,1 183,5 0,8 1639 

2 71,2 184,1 1,0 1580 

3 69,7 186,5 1,1 1470 

4 67,9 187,5 1,0 1411 

5 66,1 189,4 1,8 1323 

7 64,4 191,1 2,2 1238 

8 64,0 190,0 2,0 1187 

9 61,8 191,5 2,2 1114 

10 63,1 192,1 2,0 1062 

12 60,8 194,5 2,1 1019 

13 59,1 193,1 2,7 978 

24 48,8 206,5 3,5 779 

2
yxr 2

rs



Chem. Listy 103, 581588 (2009)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy                         

585 

Ďalším zámerom práce bolo prešetriť možnosť ná-
sledného biologického čistenia priesakovej vody po ozoni-
zácii resp. posúdiť jej inhibičné účinky na prebiehajúce 
procesy čistenia. Za týmto účelom boli uskutočnené kine-
tické testy s aktivovaným kalom z kontinuálneho a zo se-
mikontinuálneho modelu aktivácie.  

Aktivovaný kal z kontinuálneho modelu s časovou 
segregáciou procesov nitrifikácie a denitrifikácie bol po 
sedimentácii a dekantácii zmiešaný s 1,0 l priesakovej 
vody po biologickom čistení, ktorá bola následne ozonizo-
vaná. S týmto kalom bola nameraná endogénna respiračná 
rýchlosť 7,8 mg g1 h1 a maximálna exogénna respiračná 
rýchlosť mala hodnotu 137,5 mg g1 h1. Merania boli 
uskutočnené s ozonizovanou vodou. Koncentrácia amonia-
kálneho dusíka v ozonizovanej vode bola 15,4 mg 1l. Aby 
sa predišlo limitácii procesu nitrifikácie, na začiatku testu 

bol pridaný koncentrovaný roztok NH4Cl na zvýšenie kon-
centrácie N-NH4

+ (výsledná hodnota 74,9 mg l1). Name-
rané hodnoty počas tohto kinetického testu sú uvedené 
v tab. V. 

Na obr. 5 je zobrazený časový priebeh hodnôt CHSK. 
Hodnoty špecifických rýchlostí odstraňovania CHSK boli 
relatívne vysoké, priemerná hodnota bola 480 mg g1 h1. 
Z výsledkov testu vyplýva, že počas 24 h bola dosiahnutá 
približne 55% účinnosť odstránenia CHSK. 

Po 24 h bola nameraná cca 35% účinnosť odstraňova-
nia amoniakálneho dusíka. Priemerná hodnota špecifickej 
rýchlosti odstraňovania N-NH4 bola 10 mg g1 h1 (obr. 6).  

Ďalší kinetický test bol uskutočnený s aktivovaným 
kalom zo semikontinuálneho modelu. Kinetickému testu 
predchádzala mesačná adaptácia aktivovaného kalu na 
ozonizovanú priesakovú vodu po jej biologickom predčis-

Obr. 5. Časová závislosť hodnoty CHSK počas kinetického 
testu 
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Obr. 6. Časový priebeh hodnôt koncentrácie N-NH4 počas 
kinetického testu 
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Tabuľka VI 
Namerané hodnoty počas kinetického testu – aktivovaný 
kal zo semikontinuálneho modelu 

t 
[h] 

N-NH4
+  

[mg l1] 
N-NO3



[mg l1] 
N-NO2



[mg l1] 
CHSK 
[mg l1] 

0 50,5 183,9 27,1 1854 

1 44,2 191,2 27,0 1775 

2 40,1 193,8 28,3 1681 

3 35,5 198,7 30,9 1599 

4 31,0 199,5 31,5 1481 

5 26,1 203,1 33,8 1396 

7 23,6 205,2 33,1 1316 

8 19,3 207,1 35,5 1210 

11,5 11,2 211,0 38,2 959 

24 2,5 215,4 43,9 834 

Obr. 7. Časový priebeh hodnoty CHSK počas kinetického 
testu 
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tení. Ako substrát počas adaptácie kalu použitá ozonizova-
ná voda (tozo = 11,5 h, CHSK = 1914 mg l1, N-NO3 = 
212 mg l1, N-NH4 = 17 mg l1, BSK5 = 150 mg l1). Zaťa-
ženie systému bolo vzhľadom na hodnotu BSK5 ozonizo-
vanej vody 0,084 kg kg1 d1. Test bol uskutočnený pri 
koncentrácii sušiny kalu X = 0,94 g l1. Namerané hodnoty 
počas tohto kinetického testu sú uvedené v tab. VI. 

Počas tohto testu bola po 24 h dosiahnutá cca 55% 
účinnosť odstraňovania CHSK (obr. 7). Hodnoty špecific-
kých rýchlostí jej odstraňovania sa pohybovali v rozmedzí 
cca 50100 mg g1 h1 (priemerná hodnota 85,7 mg g1 h1).  

Počas tohto kinetického testu bol nameraný pokles 
koncentrácie amoniakálneho dusíka o cca 50 mg l1 , čomu 

zodpovedá 95% účinnosť odstránenia (tab. VI, obr. 8).  
Priemerná hodnota špecifickej rýchlosti odstraňovania 
N-NH4 bola 5 mg g1 h1. 

S aktivovaným kalom kultivovaným v tomto modeli 
bol uskutočnený aj denitrifikačný kinetický test. Anoxické 
podmienky (nulová koncentrácie rozpusteného kyslíka) 
boli počas merania zabezpečené prebublávaním vody 
s plynným dusíkom. Ako substrát bola použitá ozonizova-
ná priesaková voda po biologickom čistení (tozo = 7,5 h, 
CHSK = 2270 mg l1, N-NO3 = 220 mg l1, N-NH4 = 
26 mg l1, BSK5 = 117 mg l1). Látkové zaťaženie vzhľa-
dom na BSK5 odpadovej vody bolo 0,18 kg kg1 d1. 

V priebehu 7 h bol nameraný pokles koncentrácie 
dusičnanového dusíka o 44 mg l1. Z celkovej bilancie 
dusitanového a dusičnanového dusíka (N-NOX) vyplýva 
intenzívna denitrifikácia s priemernou hodnotou špecific-
kej rýchlosti cca 10 mg g1 h1. Bola pritom nameraná cca 
17% účinnosť odstraňovania organického znečistenia 
(obr. 9), pričom priemerná hodnota špecifickej rýchlosti 
odstraňovania CHSK bola  86 mg g1 h1.  

Počas testu došlo k zníženiu koncentrácie N-NH4 
o 9 mg l1 (spotreba na syntézu novej biomasy). Časové 
priebehy jednotlivých foriem dusíka počas denitrifikačné-
ho kinetického testu sú uvedené na obr. 10.  

 

 
Záver 

 
Boli skúmané možnosti využitia ozónu na zvýšenie 

biologickej rozložiteľnosti rezistentných látok obsiahnu-
tých v priesakovej vode zo skládky tuhého komunálneho 
odpadu a jej následného biologického čistenia.  

Ozonizáciou priesakovej vody po biologickom čistení 
bolo dosiahnuté zvýšenie podielu biologicky rozložiteľnej 
CHSK. Najvyššia hodnota BSK5 bola za daných podmie-

Obr. 8. Závislosť koncentrácie N-NH4 od času počas kinetic-
kého testu 
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Obr. 9. Časový priebeh hodnoty CHSK počas denitrifikačného 
testu 
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Obr. 10. Časové priebehy koncentrácie N-NO3 (●), N-NO2 (▲) 
a N-NH4 (■) počas denitrifikačného testu  
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nok dosiahnutá po 11,5 hozonizácie, čo zodpovedá aj efek-
tívnej dobe ozonizácie.  Za týchto podmienok bola name-
raná 58% účinnosť odstraňovania CHSK.  Hodnota pome-
ru BSK5/CHSK sa zvýšila na 0,21. Spotreba ozónu na 
odstránenú CHSK bola 0,7 g g1. 

Z výsledkov kinetických testov vyplýva možnosť 
biologického čistenia priesakovej vody zo skládky tuhého 
odpadu po jej ozonizácii. Priemerná hodnota špecifickej 
rýchlostí odstraňovania CHSK bola 480 mg g1 h1. Počas 
24 h kinetického testu bola dosiahnutá 55% účinnosť od-
stránenia CHSK. Priemerná hodnota špecifickej rýchlosti 
nitrifikácie bola 5 mg g1 h1. Priemerná hodnota špecific-
kej rýchlosti denitrifikácie bola 10 mg g1 h1.  

 
Práca bola vypracovaná v rámci riešenia grantového 

projektu MŠ SR VEGA 1/0866/04. Autori práce chcú touto 
cestou poďakovať aj firme WTW s.r.o. v B. Bystrici za 
zapožičanie prístroja OxiTop® Control System na respiro-
metrické stanovenia hodnôt BSK.  

 
Použité symboly a skratky 
 
aO  podiel ozónom oxidovateľných organických 

znečisťujúcich látok v ukazovateli CHSK 
pôsobením ozónu, [] 

BSK5 biochemická spotreba kyslíka, [g m3] 
Bx  zaťaženie kalu, [kg kg1 d1] 
CHSK chemická spotreba kyslíka, [g m3] 
CHSKt  koncentrácia organického znečistenia vyjadre-

ného v ukazovateli CHSK v čase t, [g m3] 
CHSK0  počiatočná koncentrácia organického znečis-

tenia v ukazovateli CHSK v priesakovej vode, 
[g m3] 

CHSKO,t  koncentrácia oxidovateľného organického 
znečistenia vyjadreného v ukazovateli CHSK, 
[g m3] 

CHSKN,t   koncentrácia ozónom neoxidovateľného orga-
nického znečistenia v ukazovateli CHSK, 
[g m3] 

k0 , k1 , k2  rýchlostné konštanty nultého, prvého a druhé-
ho poriadku v jednotkách, [g m3 h1], [h1], 
[g1 m3 h1]  

kO rýchlostná konštanta prvého poriadku pre 
ozónom oxidovateľné organické látky, [h1] 

kN rýchlostná konštanta prvého poriadku pre 
ozónom neoxidovateľné organické látky, [h1] 

t čas, [h] 
X koncentrácia sušiny kalu, [kg m3] 
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and subsequent biological treatment were studied. Trans-
formation of pollutants was assessed using the chemical 
oxygen demand (COD) and biochemical oxygen demand 
(BOD) values. Biological tests were carried out in order to 

evaluate the potential of biological treatment of ozonated 
landfill leachates. The potential of biological processes for 
treatment of ozonated landfill leachates followed from the 
results of nitrification and denitrification tests.  


