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KONTROLA KVALITY VODY KONTROLA KVALITY VODY

MĚŘENÍ KVALITY VODY ŘEKY INUKAMI V JAPONSKU 
POMOCÍ MULTIMETRU HORIBA LAQUA WQ-330
HORIBA Scientific

Šest míst na řece Inukami bylo vybráno pro sledování kvality vody a zároveň pro posouzení měřícího přístroje HORIBA LAQUA WQ-330 se 
senzory pH, vodivosti a rozpuštěného kyslíku s integrovaným čidlem teploty. V oblasti pramenů, které vycházejí z podzemí, byly nalezeny nižší 
hodnoty pH, DO, vodivosti i teploty, než tomu bylo u vody hlavního proudu a v dolním toku.

Úvod
Řeka Inukami v prefektuře Shiga v Japonsku je dlouhá 27,1 km, pramení 
v pohoří Suzuka a ústí do jezera Biwa. Je zajímavá nejen svou čistou 
vodou, ale také částí toku pod zemí a četnými připojujícími se prameny. 
V zájmu zachování řeky Inukami je nezbytné sledovat kvalitu její vody 
a porozumět vlivům jejího ekosystému a okolních oblastí.

Obr. 1: Řeka Inukami v prefektuře Shiga v Japonsku

Metoda
Pro měření pH, vodivosti, rozpuštěného kyslíku a teploty bylo vybráno 
šest míst na řece Inukami (viz obr. 2). Tyto čtyři parametry kvality 
vody mezi sebou samozřejmě interagují. Například, měření vodivosti 
se obvykle provádí při kontrole čistoty vody, vodivost se zvyšuje se 
zvyšující se teplotou a s množstvím rozpuštěných iontů (např. Na+, Cl-, 
NO3-) z anorganických látek (např. minerálů, solí) ve vodě. I na pH 
má vliv teplota a minerály rozpuštěné ve vodě. Na rozdíl od vodivosti 
se koncentrace rozpuštěného kyslíku snižuje s rostoucí slaností vody 
a teplotou.

Obr. 1: Šest míst zvolených pro kontrolu kvality vody řeky Inukami
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Pro měření všech parametrů najednou byl použit nový tříkanálový 
multimetr LAQUA WQ-330. Před měřením říční vody byly pH senzor 
300PH-2/300-PC, 4článkový senzor vodivosti 300-C-2/300-4C-C  
a optický DO senzor 300-D-2 připojeny k přístroji a kalibrovány po-
mocí NIST pufrů pro pH (pH 4,01, 6,86 a 9,18), standardem vodivosti  
84 µS/cm a na okolní vzduch.

Výsledky
Měření v hlavním proudu
Jak ukazuje tab. 1, voda v místě soutoku ② řeky Inukami a řeky Ota 
má vyšší teplotu, pH, vodivost a rozpuštěný kyslík ve srovnání s vodou 
před ① a za ③ soutokem. Vzhledem k tomu, že koryto řeky Ota vede 
podél obydlené oblasti, předpokládá se, že lidská činnost přispívá  
k mírně zvýšené teplotě a vodivosti vody měřené na soutoku. Rozpuš-
těné anorganické látky (např. minerály, soli) pocházející z odpadních 
vod mohou znečisťovat vodu. Na nižší hodnotu vodivosti podzemního 
toku před soutokem mají vliv geologické podmínky.

Rozpuštěný kyslík je volný kyslík přítomný ve vodě z atmosféry 
a fotosyntetické produkce vodními rostlinami a řasami. Ve studené 
tekoucí vodě s mnoha kameny nebo překážkami je více rozpuštěného 
kyslíku, průměrné množství vodních rostlin a řas, ale většinou méně  
u dna řeky. I když je voda v soutoku ② teplejší než v místech ①  
a ③, byla pozorována vyšší hodnota DO, což mohlo být způsobeno 
spojujícími se vodními toky, vodními rostlinami, řasami a horninami 
v této oblasti.

Tab. 1: Souhrn výsledků měření kvality vody řeky Inukami

Voda v řece Inukami
Teplota 

[°C]
pH

EC 
[µS/cm]

DO 
[%]

① Před soutokem 21,9 8,56 188 120

② Na soutoku 26,4 8,99 248 143

③ Za soutokem 19,9 8,11 206 125

④ U koryta řeky 15,7 7,63 203 88

⑤ U pramene 15,4 7,72 171 99

⑥ U ústí řeky 27,1 9,21 218 152

Měření v oblasti pramenů
Pramenitá voda ⑤ je čerpána z podzemí a je využívána jako pitná voda 
v obytné oblasti. Bylo zjištěno, že voda má nižší teplotu, pH, vodivost 
a rozpuštěný kyslík než voda hlavního proudu řeky. Voda u koryta 
řeky ④ má výsledky obdobné jako pramenitá voda ⑤. Vzhledem  
k četným pramenům v okolí koryta řeky se předpokládá, že voda měřená 
u koryta ④ pochází z velké části z pramenů.

Teplota vody v řece je obvykle ovlivněna teplotou okolí a mění se 
podle ročních období. Oproti tomu, teplota pramenité vody je téměř 
stabilní, protože na ni nemá vliv okolní teplota. Podzemní voda má 
tendenci udržovat relativně dlouhodobou průměrnou teplotu vodonosné 
vrstvy, takže tok z pramene je chladnější než letní teploty vzduchu, 
ale v zimě nezamrzá. To vysvětluje, proč je teplota pramenité vody ⑤ 
nižší než teplota hlavního toku. Ve stojaté oblasti řeky může sluneční 
svit zvyšovat její teplotu a díky tomu je teplota vody u koryta ④ mírně 
vyšší než v pramenité vodě ⑤.

Mnoho pramenů má přirozeně nízký obsah kyslíku kvůli délce doby, 
po jakou byla voda v podzemí a nedocházelo v ní k fotosyntéze. Po 
opuštění podzemí dochází ve vodě z pramene k výměně plynů s atmo-
sférou a fotosyntéze vodních rostlin a řas, což zvyšuje hladinu kyslíku. 
Výsledky měření DO v pramenité vodě a vodě u koryta byly nižší než 
u vody hlavního proudu a u ústí řeky.
pH podzemní vody je ovlivňováno horninami a chemickými slouče-
ninami pod zemí, stejně jako kvalitou vody, která se vrací a prosakuje 

dolů do zvodnělé vrstvy z povrchu. V některých místech je vápenec ve 
vodonosné vrstvě tvořen převážně z uhličitanu vápenatého (CaCO3). 
Kyselá voda reaguje s uhličitanem ve vápenci, rozpouští vápenec 
a neutralizuje kyselinu na pH kolem 7,3 To může být důvodem pro 
hodnoty pH získané v místech ④ a ⑤.

Měření v dolním toku
Voda před ústím do jezera ⑥ korytem zvolna protéká a je dobře vysta-
vena slunečnímu záření. Naměřené hodnoty pH vody, DO a teploty byly 
nejvyšší. Oblast s dobrým vystavením slunečnímu svitu je příznivým 
prostředím pro růst vodních rostlin. Rostliny absorbují oxid uhličitý 
pro fotosyntézu a uvolňují kyslík. To by mohl být důvod pro vysokou 
hodnotu DO. Při ovlivňování pH hrají roli také vodní rostliny, které 
během dne fotosyntetizují a vytvářejí jak ionty kyslíku, tak hydroge-
nuhličitany, které posouvají pH nahoru. V noci tytéž rostliny dýchají 
a uvolňují oxid uhličitý, který snižuje pH. To by mohlo být důvodem 
vysokého pH vody změřeného v hlavním toku i u ústí.

Obr. 3: Závislost rozpuštěného kyslíku ve vodě na pH

Závěr
Simultánní měření pH, vodivosti, rozpuštěného kyslíku a teploty po-
skytlo data, která pomohou pochopit stav řeky Inukami a její kvalitu 
vody. Výsledky měření pro vybraná místa naplnily očekávání s při-
hlédnutím k faktorům jako jsou lokality, okolí a vodní rostliny v řece 
Inukami. Výsledky také prokázaly, že HORIBA LAQUA WQ-330 je 
vhodný a robustní nástroj pro měření říční vody.

Obr. 4: Měřící přístroj HORIBA LAQUA WQ-330

Z materiálů firmy Horiba připravila Jana PELIKÁNOVÁ,  
BioIng, s.r.o., jana.pelikanova@bioing.cz

Vodivostní senzor 300-2C-C
• Dvoučlánkový vodivostní senzor k přístroji LAQUAWQ300
• Měření kapalin s nízkou vodivos� (0,01 – 500 µS/cm)
• Tělo z nerezové oceli
• Rozměr: 110 x 16 mm
• Cena 10 260,- Kč bez DPH

Dodavatel v ČR: BIOING, s.r.o.
T: +420 776 054 558 | E: info@bioing.cz | www.bioing.cz | eshop.bioing.cz

pH METR LAQUA 1500
• Měření pH, ORP a teploty
• Možnost kalibrace všech parametrů
• Režimy měření: auto-stability, auto-hold, real-�me
• Velký dobře čitelný LCD displej
• Integrovaný stojánek elektrod
• Komunikace: phone jack (USB, RS232)
• Cena již od 7 850,- Kč bez DPH se zárukou 3 roky


