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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jedním z nejvážnějších globálních problémů životního prostředí v zemích EU je 

narůstající kontaminace zemědělských půd těžkými kovy.  Do potravinového 

řetězce vstupují z kontaminovaných půd nadlimitní koncentrace těžkých kovů, což 

má výrazně negativní vliv na zdraví populace. Přírodní produkt Terraclean, 

vyznačující se mimo jiné mohutnou sorpční schopností, je schopen zabránit tomuto 

velmi nebezpečnému jevu. Prvním cílem práce je nalézt minimální množství 

produktu, potřebné pro aplikaci do kontaminovaných výluhů tak, aby byly 

zajištěny podlimitní hodnoty koncentrací těžkých kovů. Druhým cílem je 

experimentálně a statisticky prověřit, zda existuje prokazatelná souvislost mezi 

množstvím aplikovaného produktu a narůstající koncentrací jednotlivých těžkých 

kovů. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

One of the most significant global problem of environment in EU is increasing 

contamination of farmland by heavy metals. Over the limit concentrations            

of heavy metals are entering to food-string through contaminated soils which 

means negative influence on health of population. Natural product Terraclean is 

able to prevent this dangerous influence (effect). The first purpose of thesis is 

finding minimum Terraclean rate which is needed for decrease of over the limit 

concentrations. The second purpose of thesis is experimentally and statistically 

verify the facts that is existing demonstrably relationship between quantity           

of applied product and increasing concentration of individual heavy metals. 
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ÚVOD 

Kapacita surovinových zdrojů je v České republice omezená, a proto je prvořadým 

zájmem  využívat stávající zdroje efektivně a ekonomicky co nejhospodárněji.  

V jihomoravské části vídeňské pánve se nachází ložisko vyhrazeného nerostu – lignitu, 

používané v současné době výhradně k energetickým účelům tzn. ke spalování 

v elektrárně Hodonín. 

I přesto, že je vědecky prokázáno, že jde o unikátní ložisko, které má mimořádné 

chemické složení, díky kterému má i mimořádné vlastnosti, nebyla doposud 

zaznamenána žádná snaha o jeho neenergetické alternativní využití. 

Teprve v poslední době byly zahájeny práce na alternativním využití lignitu a 

výsledkem je přírodní produkt TERRATERRATERRATERRA CLEANCLEANCLEANCLEAN (dále je používáno adekvátní označení 

Terraclean), který má multifunkční využití v mnoha oblastech a jeho vlastnosti dokáží 

dlouhodobě příznivě a synergicky působit na životní prostředí. 

Jde především o vlastnost sorpce, kdy je ochrannou známkou chráněný a podle patentu 

vyrobený Terraclean schopen vázat na sebe po aplikaci do kontaminovaného prostředí 

těžké kovy, ropné produkty, herbicidy, pesticidy a tvoří s nimi chemicky stabilní 

netoxické komplexy. 

Cílem diplomové práce, která je specifikovaná dle požadavků výrobce produktu, je: 

- Stanovit minimální množství produktu Terraclean, tak aby výsledná koncentrace 

těžkých kovů po aplikaci byla v souladu s vyhláškou č. 474/2000 Sb.,                 

o stanovení požadavků na hnojiva. 

- Na základě výsledků analýz se pak pokusit o nalezení závislosti množství 

aplikovaného produktu v závislosti na koncentraci těžkého kovu. 

Výsledky tohoto výzkumu, který ještě nikde nebyl prováděn, budou pro výrobce nebo 

jím pověřené pracoviště podkladem pro experimenty s kombinacemi těžkých kovů        

a jejich koncentracemi.  

Vzhledem ke krátkému časovému prostoru a k technické náročnosti analýz nebylo 

možné provést analýzy sorpce všech těžkých kovů.  

Některé požadavky vznesené výrobcem, jako například nalezení minimálních sorpčních 

hodnot u ropných produktů, herbicidů a pesticidů, nemohly být z důvodů technologické 

náročnosti metod výzkumu v rámci diplomové práce akceptovány vůbec. 

Výsledky a závěry diplomové práce by měly přispět k základnímu výzkumu účinnosti 

sorpce těžkých kovů pomocí přírodního produktu Terraclean. 
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První část diplomové práce se zabývá základní identifikací ložiska vyhrazeného nerostu, 

který je základním materiálem pro přírodní produkt Terraclean a způsoby jeho 

exploatace. Produkt je hodnocen z hlediska legislativního stavu, chemického složení, 

deklarovaných vlastností a způsobů jeho použití. 

Druhá část práce mapuje druhy kontaminací půd těžkými kovy, příčiny jejich vzniku, 

plošný rozsah a to především na zemědělsky využívaných plochách.  

Základní specifikace a charakteristiky jednotlivých těžkých kovů a půdních 

mikroelementů  jsou uvedeny ve třetí části práce. Důraz je kladen zejména na vysokou 

nebezpečnost výskytu nadlimitních koncentrací těžkých kovů v potravinovém řetězci     

a na některá závažná zdravotní rizika, která jsou jejich důsledkem. 

V experimentální části diplomové práce jsou stanoveny druhy a metody použitých 

měření, pracovní postup přípravy vzorků, dokumentuje se zde průběh měření a 

jednotlivých analýz. Tato čtvrtá část práce obsahuje všechny potřebné vstupní údaje, 

výsledky seřazené do tabulek a jejich zpracování do grafické podoby. Jsou zde uvedeny 

graficky znázorněné výsledky, které již jsou praktickým výstupem pro výrobce 

produktu a budou sloužit pro stanovení receptur v konkrétních obchodních případech.    

Poslední - pátou částí práce je vyhodnocení experimentální části pomocí statistického 

programu Statgraphics, který posuzuje přesnost jednotlivých měření z titulu průkaznosti 

výsledků.  
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1. Charakteristika produktu Terraclean 

 

Přírodní produkt Terraclean je výrobek, jehož výchozí surovinou je vyhrazený nerost 

lignit, těžený v části ložiska v dobývacím prostoru Hodonín. Produkt je chráněn 

ochrannou známkou a patentem, přičemž úprava výchozí suroviny je prováděna 

výhradně fyzikálně – mechanickými procesy. Přírodní látka Terraclean obsahuje            

35 – 52 % huminových kyselin a huminů, což je spolu s patentovaným technologickým 

postupem jednou  z hlavních příčin jeho mimořádných vlastností.  

Produkt se aplikuje do půdy rozmetáním – rozprostřením a zaoráním do požadované 

hloubky podle zadání a stanovené receptury.  

 

1.1 Ložisko vyhrazeného nerostu 

 

Diplomová práce je cíleně zaměřena na část ložiska lignitu, která je rozfárána a tím 

zpřístupněna exploataci dolem Mír v Mikulčicích. Tento důl, který patří společnosti 

Lignit Hodonín, s.r.o., vlastní v současnosti oprávnění jediného báňského podnikatele 

na ložisku a realizuje hornickou činnost na části ložiska, plošně uloženého 

v katastrálním území Lužice, Hodonín a Mikulčice.  

Lignitová sloj má od výchozu v Mikulčicích generální úklon 5° severozápadním 

směrem až do hloubky cca 250 m pod povrchem a pak se postupně pod týmž úhlem 

blíží k povrchu. Výchoz sloje se pak nachází v k.ú. Čejč, Hovorany, Stavěšice, Ježov, 

Kyjov. Výtěžnost sloje je v dobývacím prostoru Hodonín 70 – 75 % z důvodu 

používané technologie dobývání, kterou je stěnování na řízený zával. Celková mocnost 

sloje kolísá v zájmovém území od 3,6 m do 4,2 m. Dobývaná mocnost sloje – 2,8 m až 

3,4 m je závislá na ponechávání ochranné stropní lávky tloušťky 0,8 m. Ochranná lávka 

se ponechává z důvodu splnění pasivní ochrany v souvislosti se zvodněnými nadložními 

kolektory. 
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1.1.1 Stratigrafické, petrografické a geologické zařazení ložiska[1] 

Sedimentární vývoj vídeňské pánve úzce souvisel s vývojem strukturním, probíhajícím     

od eggenburgu do pontu a jeho dozvuky pozorujeme v kvartérních pochodech dodnes.  

Jak sedimentární, tak strukturní vývoj vídeňské pánve můžeme rozdělit do dvou 

základních vývojových etap. Starší etapa zahrnující eggenburg - karpat, případně spodní 

baden, probíhala v období nasouvání flyšových příkrovů, tj. za sávských a štýrských 

pohybů. Mladší, hlavní etapa trvá od konce karpatu a začátku badenu prakticky           

do současnosti. 

Baden ve vídeňské pánvi je obdobím výrazných paleogeografických změn, které jsou 

spojeny s proměnami tektonického režimu a s přestavbou pánve. Zároveň je to období 

výrazných mořských transgresí, které postupovaly z J na S. Největšího rozsahu dosáhla 

transgrese ve svrchním badenu, kdy pokryla větší část současné rozlohy vídeňské 

pánve. Sarmatem začalo tektonicky klidnější období vývoje vídeňské pánve, kdy již 

nedocházelo k výraznějším změnám paleoreliéfu.  

Svrchní pannon reprezentuje uhlonosné dubňanské souvrství na bázi s dubňanskou slojí.  

V jejím nadloží vystupuje sled písků, uhelnatých jílů doprovázených černošedými, 

tmavě až světle šedými, nazelenalými až sytě zelenými vápnitými jílovci a šedými 

jemnozrnnými písky a prachy.  

Po geologické stránce je předmětné území součástí severního výběžku vídeňské pánve. 

Sedimentární výplň pánve je v předmětné oblasti reprezentována neogenními                 

a kvartérními sedimenty, uloženými na starším paleogenním podloží. 

Lignitová sloj, nazývaná v této oblasti dubňanská sloj, je vyvinuta na bázi uhelné série 

pontu. Oblast vývoje dubňanské sloje je po stránce tektonické součástí tzv. moravské 

prohlubně. Jedná se o strukturně tektonickou jednotku (příkopovou propadlinu) 

s generelně brachysynklinálně uloženými vrstvami. 

Vlastní sloj je tvořena slabě detritickým hemixylitem, který se místy střídá s polohami 

xylitického hemidetritu. Vývoj proplástků uvnitř sloje nejeví žádnou pravidelnost          

a jejich petrografický charakter je jílovitý, převážně je tvoří uhelný jíl, resp. jíl.  

                                                 
[1] JIŘÍČEK, Rudolf; ELIÁŠ, Mojmír. Geologie vídeňské pánve a jihomoravského lignitového revíru. In 
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 1.vyd. Ostrava: VŠB-
Technická univerzita Ostrava, 2001. Článek č. 2. s. 17 - 44. 
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Dubňanská uhelná série je litostratigrafickou jednotkou. Vyznačuje se cyklickou 

sedimentací, jejíž cykly a stejně i propustné horizonty a izolátory v dubňanské souvrství 

jsou číslovány a to od podloží do nadloží.  

Dubňanské souvrství je typicky vyvinuto téměř v celé ploše moravské prohlubně a také 

v zájmovém území, v k.ú. Lužice, Hodonín, Mikulčice a Dolní Bojanovice. 

Z litologického hlediska je pro toto souvrství příznačná sedimentace zelenošedých, 

proměnlivě prachovitých, vzácně vápnitých jílů a prachovitých jílů, proměnlivě 

vápnitých prachů, jemnozrnných písků, uhelnatých jílů, lignitů a nepravidelně              

se vyskytujících lumachel.  

Uhelná sloj je z petrografického hlediska klasifikována z těchto typů: [2] 

- hemixylit s nízkým stupněm karbonifikace a dobře patrnou strukturou dřeva, 

- hemidetrit jako slabě prouhelněné zbytky akvatických a subakvatických porostů, 

většinou v bazální části sloje a ve stropu s přechodem do uhelného jílu, 

- xylitický hemidetrit, uhlí se součtem mocností hemixylitických poloh do 35 %, 

- detritický hemixylit, uhlí se součtem mocností xylitických poloh nad 35 %. 

 

Z hlediska karbonifikace je důležité řadit lignitovou sloj do správné fáze 

prouhelnění. Stav, kterého uhlí během procesu karbonifikace dosáhne, se nazývá stupeň 

prouhelnění. V geofázi je lignitová sloj při zvýšeném tlaku a teplotě na okraji 

postrašelinové anaerobní diageneze jako stadium přeměny xylitu s dílčí prouhelňovací 

fází –  hemi až ortofáze.  

 

1.1.2 Dobývací a technologická metoda [3] 

Rozfárání a zpřístupnění jednotlivých bloků ložiska (dobývacích polí) je zajišťováno 

horizontálním ražením dvojice otvírkových důlních děl ve sloji, vzdálených od sebe          

35 - 50 m. Chodby jsou raženy razicími kombajny PK7 s odtěžením rubaniny pomocí 

hřeblových a pásových dopravníků na centrální pásové chodby. Chodby se razí v profilu 

LC-O-02 se spodní klenbou.  

Z těchto hlavních otvírkových chodeb, které zároveň slouží jako odvodňovací a větrací 

díla, jsou raženy dvojice stěnových chodeb, limitujících založení stěnového porubu. 

                                                 
[2] HONĚK, Josef; ČEPELOVÁ, Ludmila. Petrografická a kvalitativní charakteristika uhelných slojí 
jihomoravského lignitového revíru. In Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. Článek č. 7. s. 113 - 138. 
[3] Interní materiály společnosti Lignit Hodonín s.r.o. 
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Těžba je prováděna dobývacím kombajnem MB8E za použití výztuže OMKT M P 10.2, 

OMKT M P 10.3 a MVPO 1600. Odtěžba je zajišťována soustavou pásových 

dopravníků do povrchového zařízení – linky, kde se vydobytá surovina drtí a třídí. 

Odvodnění dolového pole je zajištěno jednak pomocí povrchových odvodňovacích vrtů, 

snižujících hladinu podzemních vod v předstihu před exploatací a pomocí vrtaných 

nadložních odvodňovacích vrtů a hloubených podložních odvodňovacích studní.  

Dobývací prostor se interně dělí na dobývací pole a jednotlivé revíry. 

V předodvodněných revírech se z otvírkových chodeb zakládají jednotlivé stěnové 

poruby, které mají shodnou směrnou délku vzhledem k používané technologii dobývání 

a vyztužování. 

Stěnové poruby jsou o dobývané mocnosti cca 3 m a délce cca 60 m. Zde dochází 

k prvotnímu sbíjení sloje šramacími bubny kombajnu MB8 a nakládání rubaniny              

na hřeblový dopravník.  

Ten odtěžuje rubaninu ze stěnového porubu na hřeblový dopravník umístěný v důlní 

chodbě a vybavený drtičem velkých kusů rubaniny. Odtud je rubanina přemisťována 

pásovými dopravníky až do technologické linky na povrchu.  

Po vynesení rubaniny úpadním pásovým dopravníkem surovina vstupuje  

dopravníkovým mostem do povrchové technologické linky.  

Zde je rubanina opět separována magnetickým separátorem kovů (větší kusy oceli např. 

podkladky bočních oblouků). Pak se na dvanáctistupňovém diskotřídiči provádí 

odseparování drobných  a prachových částí rubaniny do velikosti 20 mm. Tyto částice 

propadávají buď do povrchové havarijní skládky nebo do zásobníků na frakci                

0 – 40 mm, popřípadě je rubanina přímo sypána do výsypky do vagonů.  

 

1.2 Přírodní produkt  Terraclean  

 

1.2.1 Charakteristika a chemické složení 

Lignit je geologicky nejmladší typ uhlí. Patří mezi tzv. kaustobiolity, tedy hmoty 

s různým stupněm prouhelnění fytomasy. 

Energetická kvalita lignitu je určena stupněm jeho prouhelnění, díky němuž se řadí 

z hlediska energetického potenciálu mezi rašelinu a hnědé uhlí. Vzhledem k relativnímu 

mládí vzniku a tím i nízkému stupni prouhelnění, vykazuje část lignitového ložiska 

v DP Hodonín řadu vlastností, mezi něž patří i mohutná sorpční schopnost.  
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Tato sorpční schopnost je způsobena unikátním chemickým složením (příloha č. 1), 

hlavně vysokým obsahem huminových kyselin a huminů.  

Uhlí má hnědou barvu v různých odstínech od žluté přes hnědou až po hnědočernou. 

Lignit představuje složitý makromolekulární komplex huminových kyselin a huminů, 

polysacharidů, polyaromátů, uhlíkatých řetězců modifikovaných sirnými a dusíkatými 

skupinami, obsahující kyslíkaté články spojené s hlavními řetězci. 

Vzhledem k tomu, že lignit představuje velmi složitý systém, je třeba jednotlivé 

obsažené chemické sloučeniny rozdělit do několika skupin. Pomineme-li přítomnou 

vodu a látky minerálního charakteru, které v lignitu představují spíše náhodné 

přimíšeniny, můžeme je zařadit do těchto čtyř skupin: 

- rostlinné zbytky (celulóza, hemicelulóza, pektiny, lignin, bílkoviny dusíkaté 

látky), 

- huminové  kyseliny, 

- huminy, 

- bitumen (uhelný nebo montánní vosk z lignitů, rašeliny a jiného uhlí). 

 

Tab. 1.1: Základní údaje o složení lignitu 

Výhřevnost: 9,1 MJ/kg 

Obsah síry: 1,2 % 

Obsah vody: 45 % 

Obsah popelovin: 15 % 

Roční těžba v jihomoravském ložisku 0,4 – 0,5 mil.tun 

 Pramen: MIČÁN, Jan. Posouzení vlivu arzenu ve vyrobku Terraclean na životní prostředí 
 

Spektrální analýza – výskyt stopových a minoritních prvků: [4] 

- méně než 1 %: Si, Al, Fe, Ca, 

- 1 – 0,1 %: Mg, Ti, 

- 0,1 – 0,01 %: Ti, B, Cu, Cr, Ni, Zr, 

- stopové do maximální citlivosti: Zn, Ba, Mn, Zr, Ge, Sr, Sn, V, Pb, As, Co, Ga, 

Mo, Cr, Ni, Ag, 

- negativní a pod hranicí citlivosti: Mo, Mn, In, Sb, Be, Ag, Sc, Sn, Cd, W, La, 

Th, Yb, Y, Li, U, P, Ce, Ge, Bi. 

                                                 
[4] HONĚK, Josef; ČEPELOVÁ, Ludmila. Petrografická a kvalitativní charakteristika uhelných slojí 
jihomoravského lignitového revíru. In Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita 
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1.2.2 Ochranná známka a patent  

Z minulosti je známa celá řada vědeckých a experimentálních prací, publikovaných          

na celém světě, která se zabývá vlastnostmi a účinkem huminových kyselin. 

Bohatá vědecká literatura, laboratorní analýzy a pokusy měly za následek vznik mnoha 

ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů, využívajících unikátních vlastností 

huminových kyselin a huminů.  

Mezi nejvýznamnější řešení patří například: [5] 

- Čištění kontaminované vody řeší WO 02/04139, který k odstraňování těžkých 

kovů, uranu, nitroaromatických látek a jejich štěpných produktů využívá 

uhlíkových materiálů, lignitu, a nebo matného uhlí, případně uhlíkatých 

materiálů s kovovými materiály v poměru 1:2 až 2:1, 

- Podle US 6123483 se působí lignitem, případně hnědým a dřevěným uhlím 

rozemletým na částice velikosti několika mikronů na vyluhované nebezpečné 

látky a petrolejové produkty, 

- IT 1242852 navrhuje způsob a prostředky k čištění zvláště vod znečištěných Ph, 

N a těžkými kovy prostřednictvím aplikace huminových kyselin případně 

huminových kyselin s kovy, 

- US 5190406 řeší ošetřování skládky odpadků pomocí upraveného lignitu, který 

je rozemlet na částice 0,1 až 2,0 mm, 

- DE 19713129 ošetřuje funkci pesticidů jejich stabilizací vůči ultrafialovému 

záření pomocí lignitu zpracovaného na částice o velikosti pod 100 µm, 

- CZ 280062 řeší hnojiva na bázi lignitu, přičemž upravený lignitový substrát 

má průměrnou zrnitost v rozmezí 0,1 až 10,0 mm. Využívá se dále schopnosti 

huminových kyselin obsažených v lignitu, které s těžkými kovy vytvářejí 

nerozpustné kovové komplexy, což je zvláště důležité z hlediska rekultivace 

půdy degradované těžkými kovy z umělých hnojiv nebo spadem průmyslových 

odpadů z ovzduší, 

- DE 69316922 chrání jemně mletý lignit s organickým dusíkatým pojivem jako 

materiál podporující humifikaci, 

- Dokument GB 1002413, publikován v roce 1965, řeší získávání koncentrátů Ge, 

Ga, Va, Th, Cd, Sn, U, účinkem chemické sorpce pomocí huminových kyselin a 

solí obsažených v rašelině, lignitu, nebo uhlí, 

                                                 
[5] MUSIL, Dobroslav. Archív patentové kanceláře, Brno. 
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- CA 1207751 se zabývá způsobem získávání humusových materiálů z rašeliny, 

kalů, lignitu a jiných humusových materiálů, 

- GB 513541, publikovaný v roce 1939, využívá lignitového koksu a aktivního 

uhlí k precipitaci fenolátů.  

 

Nedostatkem dosud známých řešení je to, že nevyužívají všech možností kterými lignit 

pro obnovu nebo pro zlepšení kondice půdy disponuje. Jedná se jednak o možnost 

zvýšení sorpční schopnosti upraveného lignitu a především o využití upraveného lignitu 

jako prostředku, schopného zadržovat dlouhodobě v půdě vodu na kvalitativně               

i kvantitativně vyšším stupni. 

Základem přírodního produktu Terraclean je upravení dobývaného lignitu 

mechanickými metodami tak, aby se zachoval status přírodního produktu a aby bylo 

dosaženo synergického působení většiny jeho unikátních vlastností najednou, 

rovnoměrně v dlouhém časovém horizontu a cíleně na konkrétní řešení zadané 

problematiky. 

 

1.3 Vlastnosti produktu Terraclean 

 

K základním vlastnostem výrobku patří vysoká sorpční schopnost způsobená látkami 

polyfenolického charakteru a to zejména huminů, huminových kyselin a fulvokyselin 

(Obr.1.1), které jsou přírodními produkty termodestrukčních procesů 

vysokomolekulárních celulóz bez přístupu vzduchu.  

 
Obr.1.1 Schematické znázornění rozdělení huminových látek dle Stevensona  

 
 Pramen: MIČÁN, Jan. Posouzení vlivu arzenu ve vyrobku Terraclean na životní prostředí 
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Ochranná sorpční schopnost  

Ochranná sorpční schopnost je způsobena vysokým obsahem huminových látek, 

známých tím, že příznivě ovlivňují dynamiku teplotních a vlhkostních poměrů v půdě a 

mají pozitivní vliv na koloběh živin v půdě i na fixaci polutantů.  

Terraclean zvyšuje objemovou hmotnost půdy, zvyšuje maximální kapilární vodní 

kapacitu a významnou měrou zadržuje vodu v orniční vrstvě.  

Díky vysokému obsahu funkčních kyslíkatých skupin má produkt Terraclean obrovský 

potenciál vázat těžké toxické kovy a tvořit s nimi stabilní netoxické komplexy. Tyto 

schopnosti se nevztahují pouze na anorganické, ale i organické polutanty.  

Tato unikátní vlastnost výjimečně kladně působí v zemědělství, kdy je schopna zabránit 

dekontaminováním půd vniku nadlimitních koncentrací těžkých kovů do potravinového 

řetězce. 

Regulační schopnost  

Regulační schopnost půdního prostředí je ovlivňována huminovými látkami, které jsou 

produktem humifikačních procesů v půdě a nejen jejich přítomnost, ale hlavně jejich 

kvalita ovlivňuje úrodnost půd. Jsou jedním z hlavních zdrojů organického uhlíku půd. 

Významně ovlivňují kationtovou výměnnou kapacitu, tvorbu strukturních agregátů 

v půdě, způsobují vysokou pufrovací kapacitu půd a působí na aktivitu půdních 

mikroorganismů. 

Akumulační a zásobovací schopnost  

Akumulační a zásobovací schopnost je způsobena huminovými látkami, které jsou 

obsažené ve výrobku. Vytvářejí v půdě složité organominerální komplexy vážící 

mikroelementy, které poté aktivně dodávají rostlinám dle potřeby. 

 

1.4 Způsoby použití  produktu Terraclean 

 

1.4.1 Terraclean jako pomocný půdní aktivátor  

V současném zemědělském hospodaření s deficitem živočišných hnojiv a 

nedostatečným zeleným hnojením se půdě nedostává organické hmoty. Anorganická 

hnojiva nemohou tento deficit pochopitelně nahradit a navíc je k jejich optimální funkci 

přítomnost kvalitní organické hmoty nezbytná. 

Byly provedeny tříleté polní experimenty na pšenici, kdy Terraclean jako pomocný 

půdní aktivátor byl aplikován pouze v prvním roce a v dalších letech půda nebyla 
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dotována. Výsledky byly velmi pozitivní zejména u nejvýznamnějšího znaku, tedy 

přepočteného výnosu zrna (Graf 1.1).  

Graf 1.1 : Výnos zrna v závislosti na dávce produktu  

 

 

1.4.2 Terraclean jako sorbent 

Na základě laboratorních i reálných polních experimentů, jejichž výsledky jsou exaktně 

vědecky zdokumentovány, přírodní produkt Terraclean plní tyto funkce a má následující 

vlastnosti: 

- sorbuje těžké kovy  a polutanty z kontaminovaných půd, 

- sorbuje ropné produkty z půd pod mez detekce, 

- čistí odpadní vody kontaminované chemickými látkami, 

- sorbuje textilní barviva a fenoly, 

- dlouhodobě zamezuje vniku těžkých kovů do potravinového řetězce, 

- působí na vytváření dlouhodobých zásob výživových prvků, 

- snižuje potřebu aplikace hnojiv do půdy, 

- kontinuálně doplňuje zásobu huminových kyselin v půdě, 

- zvyšuje nárůst kořenové soustavy a zlepšuje zakořeňování, 

- zabezpečuje optimální podmínky pro růst rostlin a jejich vývoj. 
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Sorpční vlastnosti přírodního lignitu byly zkoumány na řadě kovových kationtů, 

amoniaku, barvivech a fenolu.[6]  

Experimenty byly prováděny klasickým vsádkovým způsobem, stanovením koncentrace 

roztoku sorbující se látky před a po skončení experimentu. Produkt byl testován jak 

rozdělený na několik velikostních frakcí, tak i jako souhrnný vzorek částic menších než     

1 mm. Příklady adsorpčních izoterem uvádí (Graf 1.2). Vliv velikosti částic na jeho 

sorpční vlastnosti uvádí (Graf 1.3) a (Tab. 1.2). 

Graf 1.2: Příklady adsorpčních izoterem 

 

Graf 1.3: Vliv velikosti částic na jeho sorpční vlastnosti. 

 

 

                                                 
[6] KLUČÁKOVÁ Martina; OMELKA Ladislav. Sorption of Metal Ions on Lignite and Humic Acids. 
Brno: Institute of Physical and Applied Chemistry, 2008. 
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Tab. 1.2: Maximální sorbované množství na frakcích a huminových kyselinách (HK).  

Adsorbované množství [mol.g-1] 
Frakce 

Co2+ Ni2+ Cu2+ 

0,3-0,2 mm 2,56.10-4 3,69. 10-4 5,42. 10-4 

0,4-0,3 mm 3,45.10-4 5,09. 10-4 8,51.10-4 

0,4-0,5 mm 4,11.10-4 7,56. 10-4 9,15.10-4 

HK 3,33.10-3 5,19. 10-3 5,30. 10-3 
 Pramen: Výzkumná zpráva projektu GAČR 

 

Graf 1.4: Izotermy sorpce Cu2+ na frakci 0,4-0,3 mm a na huminové kyseliny  

 

 

Graf 1.3 a 1.4 dokazují, že huminové látky jsou hlavní příčinou sorpčních vlastností 

lignitu. Byly izolovány jednoduchou extrakcí hydroxidem sodným bez následného 

čištění. Přesto je jejich sorpční schopnost několikanásobně vyšší než u samotného 

lignitu. Výtěžnost huminových látek závisí na typu a koncentraci extrakčního činidla a 

na teplotě.  

Při studiu sorpčních vlastností lignitu na Chemickotechnologické fakultě STU 

v Bratislavě se vycházelo z poznatků, získaných při komplexním rozboru lignitu z tzv. 

Dubňanské sloje. Tuto schopnost umožňuje přítomnost karboxylových a fenolických 

funkčních skupin, na kterých se těžké kovy v procesu iontové výměny z roztoku 

nevratně zachycují. 
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Prověřování účinnosti  sorbentu bylo prováděno pomocí průtokové metody (Tab. 1.3). 

Tab. 1.3: Výsledky sorpce různých kationtů při průtoku kolonou se sorbentem. 

Kationt 
Výchozí 

koncentrace 
[mg.l-1] 

Koncentrace     
po sorpci 

[mg.l-1] 

Účinnost sorpce 

[%] 

Cd2+ 246,2 25,3 82,7 

Co2+ 105,4 17,7 83,2 

Fe3+ 100,2 6,7 93,3 

Ni2+ 112,7 17,7 84,2 

Zn2+ 204,0 31,2 84,7 
Pramen: Výzkumná zpráva projektu GAČR 

 

I v tomto případě, přesto, že nebylo dosaženo rovnovážné sorpce, jsou výsledky velmi 

dobré a svědčí o silné afinitě kationtů k sorbentu. 

Jako příklad sorpční účinnosti lignitu může sloužit jeho porovnání s běžnými sorbenty 

při adsorpci niklu z amoniakálního roztoku uhličitanu amonného. Při poměru 26,7 g 

sorbentu na 1g niklu, čase působení 4 hodiny, teplotě sorpce 25 °C a pH roztoku 12,6 se 

dosáhla tato účinnost zachycení (Tab. 1.4). 

Tab. 1.4: Účinnost sorpce niklu na různých sorbentech. 

Sorbent Účinnost sorpce /%/ 
dřevěné uhlí 1,6 

piliny z tvrdého dřeva 27,2 

aktivní uhlí 55,1 

Lignitový sorbent 98,4 
 Pramen: Sorption of Metal Ions on Lignite and Humic Acids 

 

Vysoká účinnost sorbentu se odvozuje právě od schopnosti zachycování kationtů 

těžkých kovů na karboxylových a hydroxylových funkčních skupinách při tvorbě 

stabilních komplexů.  

U ostatních sorbentů převládá spíše fyzikální princip zachycování na povrchu sorbentu. 
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2. Kontaminace zemědělských půd těžkými kovy 

 

2.1 Situace a vývoj kontaminace zemědělských půd v ČR 

 

Velice důležitým znakem půdy je její úrodnost, kterou definujeme jako schopnost půdy 

zajistit rostoucím plodinám optimální podmínky nutné k dosažení stálých a kvalitních 

sklizní. Úrodnost musí vytvářet pěstovaným plodinám vhodné prostředí a zajišťovat jim 

dostatek živin a vody nutných k růstu a vývinu rostlin. Vedle toho musí také současně 

udržovat řadu půdních vlastností na takové úrovni, aby byla zajištěna existence 

podmínek pro život veškerých organismů. Úrodnost půdy nemůžeme charakterizovat 

pouze jedinou vlastností, ale je to komplex znaků, které se vzájemně ovlivňují. Některé 

z těchto znaků jsou značně proměnlivé jako teplota, kyselost půdy, obsah vody v půdě, 

obsah přístupných živin. Další znaky považujeme za méně se měnící jako zrnitost půdy, 

fyzikální vlastnosti půdy aj. Řadu půdních vlastností můžeme regulovat vhodnými 

agrotechnickými, hnojivářskými a melioračními zásahy, a tím do značné míry můžeme 

působit a ovlivňovat půdní úrodnost.  

 

K nejdůležitějším faktorům, které spolupůsobí na tvorbu půdní úrodnosti patří:  

- skladba půdy,  

- hloubka ornice,  

- hloubka spodní vody,  

- svahovitost a expozice terénu,  

- povětrnostní podmínky,  

- činnost člověka.  

I vlivem globálních klimatických změn v mnoha zemích dochází k častému zaplavování 

rozsáhlých území, převážně zemědělské půdy. Díky tomuto jevu jsou zemědělské 

plochy znehodnocovány výrazně nadlimitními koncentracemi řady těžkých kovů, 

polychlorovaných bifenylů (PCB), absorbovatelných organických halogenderivátů 

(AOX) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), jejichž zdrojem jsou ve 

velké většině případů zaplavené průmyslové závody a skládky. Zemědělská půda je 

plošně kontaminovaná tak významným způsobem, že do potravinového řetězce jsou 

pěstovanými produkty dodávány výrazně nadlimitní koncentrace těžkých kovů 

v porovnání s platnými normami EU. 
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V současnosti jsou prováděny řady průzkumných prací, které prokazují existenci 

nadlimitních koncentrací těžkých kovů v zemědělských půdách. Zadavatelem těchto 

prací je také Ministerstvo životního prostředí ČR, s jejichž svolením jsou použity  

výsledky úkolu číslo 74 05 1006, zaměřeného na sledování nadlimitních koncentrací 

látek v horninách a produktech jejich zvětrávání. 

Nositelem tohoto úkolu je družstvo GEOMIN působící v Jihlavě, díky jejichž 

spolupráci a ochotě jsou zde uvedeny mapové podklady rozsahu již geochemicky 

prozkoumaného území, viz příloha č. 3. Z těchto prozkoumaných území je možné 

vymezit plochy s nadlimitními obsahy těžkých kovů a to např.: 

- olova (příloha č.4), 

- kadmia (příloha č.5), 

- zinku (příloha č.6). 
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3. POSOUZENÍ VLIVU T ĚŽKÝCH KOV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

 

3.1 Těžké kovy a jejich charakteristika  

 

Těžké kovy řadíme do skupiny cizorodých látek. Významně se podílí na kontaminaci 

zemědělských půd. Mezi prvky pro životní prostředí nebezpečné zařazují Alloway 

(1990) a Adriano (2001) především tyto prvky: 

 - As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb a Zn. 

Jejich zvýšený obsah v zemědělských půdách znamená potenciální nebezpečí 

kontaminace zemědělské produkce. Cesta rizikových prvků od zdrojů do potravin je 

znázorněna na (Obr. 3.1). 

Obr. 3.1: Cesta rizikových prvků od zdroje do potravin [7] 

 

V přirozených podmínkách se nacházejí v nevelkých množstvích, ale díky 

antropogenním vlivům se jejich obsah v půdě zvyšuje. Jedná se především o 

povrchovou vrstvu humózního horizontu. S tím souvisí i toxicita těžkých kovů, která je 

závislá na jejich setrvání v půdě.  

Kumulace těžkých kovů v půdě má výrazný negativní ekologický dopad, protože          

v orniční vrstvě probíhá nejen intenzivní mikrobiální aktivita, a tím regulace rychlosti 

koloběhu prvků, ale i jejich vazba na primární produkty, kterými jsou zapojovány       

do potravinového řetězce.  

                                                 
[7] Adriano, D.C. Trace elements in terrestrial enviroments. 2nd ed. New York: Springer-Verlag. 2001. 
866 s. 
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Množství těžkých kovů v půdách závisí na:  

- přirozeném mineralogickém složení půd,  

- intenzitě zvětrávacích procesů,  

- obsahu jílových minerálů,  

- množství organických látek a humusu apod.  

Každá půda se vyznačuje určitou požadovanou hodnotou těžkých kovů, která vyjadřuje 

jejich přirozený obsah. V důsledku antropogenní činnosti dochází k pronikání těžkých 

kovů do půdního prostředí a ke zvyšování jejich koncentrací. Především se jedná o 

produkty průmyslové činnosti, dopravy a energetiky. Za nejzávažnější zdroj 

kontaminace jsou považovány imise, které zasahují celou biosféru, a přitom dlouhodobě 

negativně ovlivňují faktory půdní úrodnosti.  

Obsah  těžkých kovů v půdách je hodnocen limity uvedenými ve vyhlášce č.474/2000 

Sb. (As, Sb, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn).  

Tab. 3.1:Limitní hodnoty rizikových prvků uvedené ve vyhlášce č. 474/2000 Sb. 

mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku 

Kadmium Olovo Rtuť Arzen Chrom 

1 10 1 10 50 

Pramen: Vyhláška č. 474/2000 Sb. Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva 
 

Hlavní pozornost se zaměřuje na As, Cr, Cd, Pb a Hg, které patří mezi prvky s velmi 

vysokým stupněm potencionálního ohrožení. V letech 1990 - 1993 byly provedeny 

průzkumy na jejich obsah v půdách České republiky. 

 

Arzen 

Arzen je stopový prvek, jehož zdrojem jsou sulfidy a arzeničnany v horninách, ropě a 

uhlí. Je definován jako nervově a paralyticky působící toxický kov s biokumulativní 

schopností, podezřelý karcinogen. Jde o kov, který je doprovodným prvkem 

polymetalitického zrudnění, a proto je zcela běžný např.: 

- na ložiscích zlata, 

- na barevných kovech (Kutnohorsko), 

- v místech těžby rud a kaustobiolitů. 

Ve vodě se vyskytuje v závislosti od pH jako arzenitany a arzeničnany. Do vod se 

dostává sekundárně s biocidy, detergenty, báňskými vodami a průmyslovým odpadem. 



 25 

Jako toxický a karcinogenní prvek se v pitných vodách sleduje a jeho obsah je 

limitovaný. Limit pro pitnou vodu je max. 0,05 mg.l-1. 

V půdním prostředí se arzen vyskytuje nejčastěji ve formě arzeničnanů nebo arzenitanů 

železa a hliníku. Obě formy výskytu jsou toxické, arzenitany jsou toxičtější.  

Arzeničnany jsou chemicky podobné jako fosforečnany. Jejich chování v půdách je 

analogické. Vazba arzeničnanů v půdách je relativně mobilní. Jsou málo rozpustné, 

zvláště na kyselých půdách. Arzenitany jsou 4x až 10x více rozpustné než arzeničnany. 

Sorpci arzenitanů výrazně ovlivňuje pH.  

Průměrný obsah arzenu v zemské kůře je 1,8 mg.kg-1 a v půdách se pohybuje               

od 2 - 20 mg.kg-1. Vysoké obsahy najdeme převážně v sedimentech jílových. Nejvíce 

arzenu mají horniny obsahující sulfidy a uhelnou příměs.  

Zdrojem zamoření půd je převážně popílek a odsiřovací produkty z kotelen, které byly 

aplikovány do půdy, nebo se tam dostávají ve formě imisí.  

Jsou silně sorbovány hydratovanými oxidy Fe, Al, hydroxidy, půdním humusem, 

jílovými minerály i kationty těžkých kovů.  

V suchém klimatu jsou sloučeniny arzenu prakticky nepohyblivé. Pokud arzen není 

sorbován, dochází k biologické metylaci.  

 

Projevy trvalé nadměrné expozice arzenem na zdraví: 

- dermatologické poškození (změny na pokožce, vznik ekzémů), 

- zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob, 

- zvýšený výskyt potratů u žen, 

- karcinogenita (rakovina plic, pokožky), 

- mutagenita (výskyt novorozenců s vrozenými vadami). 

Chrom 

Nejvyšší koncentrace chromu se vyskytují v základních horninách. V půdách se obsah 

chromu pohybuje od 5 do 120 mg.kg-1.  

Chrom se v půdě vyznačuje několika oxidačními stupni a schopností tvořit komplexní 

anionty a kationty. V přirozených látkách se chrom vyskytuje buď jako chromité 

sloučeniny nebo jako chromany. V půdě se většina chromu nachází v málo pohyblivé 

formě kationtů Cr3+ vázaných na oxidy železa a hliníku. 
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Přeměny chromu v půdních podmínkách jsou závislé na těchto faktorech: 

- na půdní reakci,  

- stupni rozkladu organické hmoty,  

- obsahu jílových minerálů, 

- redox potenciálu půdy.  

Při postupné oxidaci chrom tvoří chromany, které jsou velmi mobilní a navíc jsou slabě 

sorbovány jíly a oxidy. Dobře rozpustný chrom je toxický pro rostliny i živočichy, proto 

je důležitá změna oxidačního stupně.  

Vápnění, hnojení fosforem a organické látky významně snižují toxicitu chromanů              

v kontaminovaných půdách. 

Kadmium 

Za průměrný obsah kadmia v půdě v přirozených podmínkách se nejčastěji považuje 

rozmezí 0,01-1,1 mg.kg-1. V půdách ČR tato hodnota běžně dosahuje 0,2 - 1,5 mg.kg-1. 

Kadmium se nejvíce kumuluje ve svrchní vrstvě 0 - 5 cm, s přibývající hloubkou jeho 

koncentrace klesá. Hlavním faktorem limitujícím obsah kadmia v půdách je chemické 

složení mateční horniny. Při zvětrávání hornin přechází do roztoku a  vyskytuje se jako 

kationt. Může tvořit také komplexní a organické cheláty.  

Biologická dostupnost kadmia v půdě závisí na: 

- druhu rostliny, 

- pH půdy, 

- redox potenciálu, 

- složení půdního roztoku.  

V silně oxidačních podmínkách je kadmium schopno tvořit stálé minerály a hromadit se 

ve fosfátech a biogenních usazeninách. Přeměny kadmia v půdních podmínkách závisejí 

hlavně na těchto faktorech:  

- s klesající hodnotou pH silně stoupá rozpustnost kadmia a jeho pohyblivost 

je nejvyšší při hodnotě pH 4,5 - 5,5, 

- v zásaditém prostředí je poměrně málo pohyblivý. Při hodnotě pH větší než 

7,5 přestává být kadmium rozpustné, 

- s huminovými kyselinami vytváří kadmium stálé komplexy. 
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Vysoké obsahy kadmia v půdě ovlivňují půdní mikroorganismy. Zvýšená koncentrace 

iontů kadmia v půdním výluhu má: 

- silný inhibiční efekt na půdní mikroorganismy, 

- ionty kadmia ovlivňují reaktivitu enzymového metabolismu cukrů, 

- inhibují sekreci insulinu, 

- vysoké dávky kadmia mohou půdní mikroflóru přímo poškozovat.  

Výsledkem potom může být negativní vliv na růst rostlin, především omezením fixace 

vzdušného dusíku, zpomalováním mineralizace apod.. 

Olovo 

V půdách bývá považováno za průměrný obsah olova množství v rozmezí 10 - 20 

mg.kg-1. Olovo se vyznačuje výraznými chalkofilními vlastnostmi, a proto se                 

v přírodních podmínkách vyskytuje zejména v galenitu - PbS. Olovo má podobný 

iontový poloměr jako křemík a draslík a nachází se také v krystalových mřížkách 

různých draselných nerostů, jako jsou živce a slídy. 

V půdě se olovo nachází převážně ve dvojmocné formě. Tvoří celou řadu různých 

minerálů, které jsou poměrně špatně rozpustné ve vodě. Nejvíce je zastoupeno               

v kyselých vyvřelých horninách (10 - 30 mg.kg-1).  

Přeměny olova v půdních podmínkách závisejí hlavně na těchto faktorech: 

- jílovými minerály i humusovými látkami je olovo dobře poutáno, 

-  v kyselém prostředí je olovo dobře rozpustné, 

- fulvokyseliny zvyšují u olova jeho pohyblivost v půdě a přijatelnost 

rostlinami. 

Na sloučeniny olova je nejbohatší vrchní vrstva půdy (do 50 mm) a s přibývající 

hloubkou obsah olova klesá. Olovo se váže převážně na jílové minerály, oxidy 

manganu, hydroxidy Fe a Al a organickou hmotu. 

Pozornost je olovu věnována proto, že v důsledku antropogenní činnosti je přirozená 

zásoba olova v půdách zvyšována nad hraniční hodnotu stanovenou směrnicemi 

ministerstva zemědělství především používáním olova: 

- v zastaralých rozvodech pitné vody, 

- při výrobě barev, 

- jako aditiva v benzínu aj. 
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Mezi typické příznaky otravy olovem patří: 

- bledost obličeje a rtů, 

- zácpa a nechuť k jídlu, 

- kolika, 

- bolesti hlavy, 

- poškození mozku a poruchy centrálního mozkového systému. 

Rtuť 

Průměrný obsah rtuti v půdách je 0,02 - 0,2 mg.kg-1. Obsah rtuťi v půdách je dán 

především pedogenetickými procesy a může se vyskytovat ve třech formách:  

- elementární rtuť je těkavá a slabě rozpustná ve vodě, 

-  dvojmocná anorganická forma se vyznačuje vysokou afinitou k mnohým 

organickým a anorganickým molekůlám, zvláště obsahují-li sirné funkční 

skupiny,  

- methylrtuť představuje sloučeniny s vysokou perzistencí v prostředí.  

Do prostředí se dostává mnoha cestami, z nichž v současnosti nejvýznamnější jsou: 

- těžba a úprava rud mědi a zinku (rtuť se s nimi vyskytuje v horninách), 

- průmyslová výroba různých látek, především výroba chlóru, 

- spalování fosilních paliv, zejména některé druhy uhlí, 

- produkce a následné spalování odpadů. 

Přeměny rtuti v půdních podmínkách závisejí hlavně na půdní reakci, redox potenciálu a 

na kationtové formě díky níž může být snadno sorbována. 

Dvojmocná rtuť je rychle a silně vázána na organickou hmotu a anorganické složky. Je 

též poutána na povrchu jílových minerálů a hydratovaných oxidů Fe a Mn.  

Hlavním zdrojem kontaminace půd rtutí jsou: 

- imise způsobené spalováním uhlí,  

- ke zvýšené koncentraci může dojít také aplikací čistírenských kalů,  

- aplikace NPK hnojiv. 

Ke snížení negativního vlivu rtuti v půdě lze doporučit zvýšení pH půdy zejména 

vápněním a zamezit výskytu redukčních podmínek v půdách. 
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3.2 Mikroelementy v půdě 

 

Mezi mikroelementy zejména patří železo, mangan, zinek, měď, bór a molybden. 

Mikroelementy z kvantitativního hlediska tvoří nepatrný podíl ve složení půd, avšak 

jsou velmi významné z pohledu výživy pěstovaných plodin. 

Od makroelementů se liší hlavně tím, že se jedná řádově o menší obsahy a jejich 

potřeba je také podstatně nižší. Charakteristickým znakem mikroelementů je poměrně 

úzké rozmezí mezi optimálním a škodlivým obsahem. Všechny tyto prvky mají vysoký 

faktor účinnosti. To znamená, že jejich celková potřeba je malá, ale většinou již 

nepatrné zvýšení obsahu určitého mikroelementu může mít za následek překročení 

fyziologicky únosné hranice a tím poškození rostlin.  

V půdě jsou mikroelementy obsaženy v různých primárních minerálech, z nichž se 

uvolňují zvětrávacími procesy. Obsah mikroelementů je přímo závislý na druhu 

horniny. Celkový obsah určitého mikroelementu v půdě není rozhodující pro určení 

jeho toxicity. Rozhodující je hladina přístupných forem, která je závislá na celkovém 

množství prvku v půdě a na podmínkách prostředí (půdní reakce, tvorba nerozpustných 

sraženin, interference iontů apod.). 

V současných podmínkách jsme svědky onemocnění rostlin z důvodu nedostatku 

mikroelementů. Dochází k němu hlavně v půdách s intenzívním pěstováním 

zemědělských a zahradních plodin. Vzhledem ke snížené produkci organických hnojiv 

se jen málo mikroelementů vrací do půdy v rámci koloběhu živin na farmě nebo 

zemědělském podniku a také průmyslová hnojiva neobsahují tyto prvky jako 

doprovodné složky.  

S možným nedostatkem mikroelementů je třeba počítat:  

- v lehkých písčitých půdách, 

- v rašelinových půdách,  

- v alkalických a kyselých půdách.  

 

Zinek 

V půdě je zinek obsažen v různých formách, jeho celkový obsah je rozdílný a závisí 

zejména na obsahu zinku v mateční hornině a charakteru půdotvorného procesu. Více 
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zinku obsahují horniny bazické než kyselé, neboť v kyselém prostředí jsou sloučeniny 

rozpustnější.  

Organické látky jsou schopny vázat zinek do stabilních forem, a proto se hromadí 

hlavně v humózním horizontu.  

Obsah zinku v půdě závisí na: 

- obsahu koloidů, 

- aktivních fosforečných iontech, 

- na hodnotě pH. 

V kyselém prostředí vytváří zinek vysoce polarizované kationty, které se při zvyšování 

pH sráží ve formě nepatrně rozpustného hydroxidu zinečnatého. Při dalším zvyšování 

vznikají zinečnatany, z nichž bývá nejvíce zastoupen zinečnatan vápenatý, které jsou 

velmi málo rozpustné. Z tohoto důvodu obsahují kyselé půdy až 10x více výměnného a 

rozpustného zinku než půdy neutrální a rovněž jeho vertikální pohyb je v takových 

půdách rychlejší. Nejmenší rozpustnost zinku byla zjištěna při pH 5,5 - 6,9.  

V alkalických půdách s vysokým obsahem sodíku se v důsledku tvorby rozpustnějších 

zinečnatanů sodných obsah přijatelného zinku opět zvyšuje. 

Velmi malé množství zinku se v půdě nachází ve formě vodorozpustných solí. Nejvíce 

rozpustný je: 

- dusičnan zinečnatý, 

- chlorid zinečnatý, 

- síran zinečnatý.  

Mezi jedny z hlavních antropogenních zdrojů zinku patří podniky barevné metalurgie. 

V důsledku této činnosti kontaminace půd zinkem dospěla v některých oblastech           

k vysoké akumulaci tohoto prvku v horní vrstvě půd a stala se vážným problémem        

v ochraně životního prostředí. 
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4. Experimentální část 

 

4.1 Použité metody a postupy 

 

Příprava základních roztoků 

 

Základní roztoky byly připravovány z laboratorních standardů dodávaných                  

do laboratoře firmou ANALYTIKA s.r.o. Laboratorní standardy byly vyrobeny tak, že 

ve vodním roztoku s 2 % HNO3 bylo rozpuštěno přesné množství příslušného těžkého 

kovu. 

Pro tuto diplomovou práci byly použity následující standardy: 

- pro stanovení olova   1 g.l-1 Pb, 

- pro stanovení kadmia 1 g.l-1 Cd, 

- pro stanovení zinku 1 g.l-1 Zn, 

- pro stanovení chromu  1 g.l-1 Cr. 

 

Příprava zkoumaného roztoku 

Pro stanovení sorpční schopnosti zkoumané látky byly použity roztoky o různých 

koncentracích příslušného těžkého kovu s následnou úpravou pH na hodnotu 4,5. 

Úprava pH se prováděla přídavkem octanu sodného. 

Výchozí koncentrace jednotlivých těžkých kovů byly odvozeny od požadavků vyhlášky 

číslo 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva. 

 

Příprava roztoků s obsahem olova 

Pro zjištění sorpce olova na Terracleanu byly použity následující roztoky: 

- roztok o koncentraci 10 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 10 ml      

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou, 

- roztok o koncentraci 50 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 50 ml     

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou, 

- roztok o koncentraci 100 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 100 ml 

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou, 

- roztok o koncentraci 150 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 150 ml 

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou. 
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Příprava roztoků s obsahem kadmia 

Pro zjištění sorpce kadmia na Terracleanu byly použity následující roztoky: 

- roztok o koncentraci 1 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 1 ml          

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou, 

- roztok o koncentraci 5 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 5 ml         

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou,  

- roztok o koncentraci 10 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 10 ml      

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou, 

- roztok o koncentraci 15 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 15 ml      

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou. 

 

Příprava roztoků s obsahem zinku 

Pro zjištění sorpce zinku na Terracleanu byly použity následující roztoky: 

- roztok o koncentraci 10 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 10 ml      

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou, 

- roztok o koncentraci 50 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 50 ml     

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou,  

- roztok o koncentraci 100 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 100 ml 

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou, 

- roztok o koncentraci 300 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 300 ml 

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou, 

- roztok o koncentraci 400 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 400 ml 

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou.  

 

Příprava roztoků s obsahem chromu 

Pro zjištění sorpce chromu na Terracleanu byly použity následující roztoky: 

- roztok o koncentraci 50 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 50 ml      

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou, 

- roztok o koncentraci 100 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 100 ml 

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou, 

- roztok o koncentraci 200 mg.l-1, který byl připraven odpipetováním 200 ml 

ze základního roztoku a doplněním do 1 litru destilovanou vodou. 
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Příprava vzorku Terraclean 

Pro účely této diplomové práce byl dodán výrobcem Terraclean o zrnitosti 0,1 – 10 mm 

a to v objemovém složení jednotlivých frakcí: 

- 0,1 – 1,0 mm 40 % celkového objemu, 

- 1,0 – 2,0 mm 50 % celkového objemu, 

- 2,0 – 3,0 mm 10 % celkového objemu. 

Toto objemové složení odpovídalo zadání výrobce produktu a při specifikaci rozsahu 

diplomové práce bylo jednou z podmínek, přestože z doposud provedených výzkumů   

je zřejmé, že sorpční kapacita je vyšší při použití menších frakcí.  

Konstrukce technologické linky výroby produktu Terraclean umožňuje bez finančně 

náročných zásahů (výměna sít, drtičů a přesypů) produkci výše uvedených frakcí, a 

proto bylo měření prováděno na dodaném vzorku s charakteristikou sorbentu Terraclean 

uvedenou v (Tab. 4.1.). 

Tab. 4.1: Základní parametry sorbentu Terraclean 

Vzorek 
Obsah 

veškeré vody 
[%] 

Obsah 
popela  

[%] 

Obsah 
veškeré síry 

[%] 

Spalné 
teplo 

[kJ.kg-1] 

Výhřevnost 
[MJ.kg-1] 

Terraclean 37,05 18,21 1,62 19 757 11,77895 
Pramen: Protokol o stanovení základních znaků jakosti tuhých paliv (Příloha č. 2) 
 
Po dodání provozního vzorku byl zhotoven reprezentativní vzorek sorbentu Terraclean 

použitím metody kvartace. Tato metoda spočívala ve vložení 20 kg vzorku                   

do připravené nádoby kruhového tvaru. Zatlačením dělícího kříže do vzorku Terraclean 

se rozdělil obsah nádoby na 4 stejné výseče. Kříž se zatlačil až na dno, aby nedošlo 

k propojení jednotlivých kvadrantů. Ze dvou protilehlých výsečí byl vzorek odstraněn a 

se zbylými výsečemi se uvedený postup několikrát opakoval, až se získalo požadované 

množství reprezentativního vzorku o váze cca 2 kg. 

Získané množství bylo roztříděno pomocí sestavy sít a k analýze se použila frakce          

0,1 – 2,5 mm.  

Pro navážení potřebného množství vzorku byly použity analytické váhy METTLER AE 

260 DeltaRange. Vážení bylo prováděno s přesností ± 0,002 g. 
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Metodika sorpce těžkých kovů 

 

Sorpce jednotlivých těžkých kovů byla prováděna po stanovení základních parametrů 

totožným způsobem a to: 

- navážení Terracleanu a následná aplikace do roztoků, 

- 60 minut třepání na třepačce typu shaker type 350S, při laboratorní teplotě 

±17,4°C, rychlosti c.p.m. 200 a amplitudě 5. Zároveň probíhalo i 60 minut 

míchání na magnetických míchadlech typu Heidolph MR Hei-Mix-S. při 

laboratorní teplotě ± 17,4°C. Set Speed byla u všech nastavena v rozmezí     

5 – 6. Stanovená rychlost zajišťovala, že sorbent neulpíval na stěnách 

kádinky, 

- odebírání vzorků a jejich filtrování. 

 

Filtrace 

Vzorky byly filtrovány za pomoci sníženého tlaku aby se umožnil rychlejší průchod 

kapaliny filtrem. Snížení tlaku se dosahovalo odsáváním vzduchu vývěvou. K tomu 

byla použita filtrační kolona s boční výustí. Na boční výusť byla připojena hadička, 

kterou se odsává vzduch za pomocí vývěvy. 

Při filtrování byly použity membránové filtry typu Whatman NL70 o Ø 47 mm a 

velikosti póru 0,45 µm a PRAGOPOR  o Ø 50 mm a velikosti póru 0,40 µm. 

 

Konzervace 

Takto přefiltrované vzorky byly pomocí kyseliny HNO3 zakonzervovány pro následné 

měření na atomovém absorpčním spektrometru úpravou pH roztoku na hodnoty 1,5 – 2.  

Odpovídající hodnoty pH bylo dosahováno v průměru 10-12 kapkami koncentrované 

kyseliny HNO3. Toto množství bylo závislé od výše koncentrace roztoku. Přesné 

množství bylo odměřováno pomocí pipety. 

Měření pH se provádělo elektronickým pH-metrem typu HI 1280 Amplified Electrode, 

Piccolo by Hanna, made in Mauritius. 

Takto připravené vzorky byly přelévány do zkumavek o objemu 25 ml. Množství bylo 

přesně odměřováno. Každá zkumavka byla předem jednotlivě označena a následně 

zaevidována do připravených tabulek. 
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Atomová absorpční spektrometrie (AAS)  

Atomová absorpční spektrometrie je spektrometrická analytická metoda, jejíž pomocí je 

možné stanovit obsah stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků                  

v analyzovaném roztoku.  

Metodou lze analyzovat přes 60 prvků periodické tabulky s citlivostí od setin do stovek 

ppm.  

Největší rozmach atomová absorpční spektrometrie zaznamenala v 80. letech 20. století, 

kdy patřila k nejcitlivějším a nejvíce užívaným analytickým technikám. Ve forenzní 

chemii se používá zejména k detekci těžkých kovů a zbytků střeliva. 

 

Princip metody 

Roztok analytického vzorku je zmlžen a vzniklý aerosol je zaveden do plamene nebo 

grafitového atomizátoru, kde se roztok okamžitě odpaří a rozruší se chemické vazby          

v molekulách přítomných sloučenin.  

Podmínky atomizace jsou voleny tak aby co největší populace měřených atomů zůstala      

v neutrálním stavu a nedocházelo k ionizaci. 

Plamenem prochází paprsek světla vyzařovaný speciální výbojkou, jehož fotony jsou při 

setkání s atomy analyzovaného prvku absorbovány a atom prvku přechází                    

do příslušného vzbuzeného stavu. Dochází tak k měřitelnému úbytku intenzity 

procházejícího světla. 

 

Aproximační měření 

Sada základních měření byla provedena jako pokusné měření. Tento pokus byl 

proveden proto, že nebylo známo ani přibližné potřebné množství aplikovaného 

sorbentu, ani doba sorpce. Předpoklad byl, že se množství zvolí náhodně a podle 

výsledku se bude množství navážky aproximovat. Jako základní veličiny se vzaly 

koncentrace  10 mg.l-1 u prvku Pb, čas sorpce 360 minut a množství sorbentu 5 g  (Tab. 

4.2). Pokud by se sorpce neprojevila, zvýšilo by se množství sorbentu. Pokud by sorpce 

byla úplná za dobu kratší než 60 minut, snížilo by se množství sorbentu (Tab. 4.3). 

Dalším upřesněním je pak změna koncentrace roztoku (Tab. 4.4). 
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Tab. 4.2: Aproximační tabulka dobou sorpce 

Doba sorpce Vzorek 
10 mg.l-1 Pb 

Navážka 
[g] 

Zůstatková 
koncentrace [mg.l-1] 

Účinnost sorpce  
[% ] 

15 min 1 1´ 5 0,0000 100,00 

60 min 2 2´ 5 0,0000 100,00 

120 min 3 3´ 5 0,0000 100,00 

180 min 4 4´ 5 0,0000 100,00 

240 min 5 5´ 5 0,0000 100,00 

300 min 6 6´ 5 0,0000 100,00 

360 min 7 7´ 5 0,0000 100,00 

 

Tab. 4.3: Aproximační tabulka množstvím sorbentu 

Doba sorpce Vzorek 
10 mg.l-1 Pb 

Navážka 
[g] 

Zůstatková 
koncentrace[mg.l-1] 

Účinnost sorpce 
[%] 

60 min 2 2´ 2´´ 2,50 0,0000 100,00 

60 min 3 3´ 3´´ 1,00 0,0000 100,00 

60 min 4 4´ 4´´ 0,50 0,0000 100,00 

60 min 5 5´ 5´´ 0,25 0,0000 100,00 

60 min 6 6´ 6´´ 0,10 0,2673 96,77 
 

Tab. 4.4: Aproximační tabulka koncentrací těžkého kovu 

Doba sorpce Koncentrace  
Pb [mg.l-1] 

Navážka 
[g] 

Zůstatková 
koncentrace[mg.l-1] 

Účinnost sorpce 
[%] 

24 hod 20 5 0,0000 100,00 

24 hod 25 5 0,0000 100,00 

24 hod 50 5 0,0000 100,00 

24 hod 100 5 1,8055 99,26 

24 hod 150 5 2,8134 98,12 
 

Z provedených měření byl stanoven další postup a byla zvolena metodika jednotlivých 

analýz. První měření (Tab. 4.2) prokázalo, že aplikované množství sorbentu je 

nepřiměřeně velké a úplná sorpce proběhla ve velmi krátkém časovém intervalu.  

Pro druhé aproximační měření (Tab. 4.3) byla doba sorpce stanovena na jednotnou dobu 

60 minut a množství sorbentu do konstantní koncentrace bylo snižováno z 2,5 g na 0,1g. 

Třetí upřesňující měření (Tab. 4.4) bylo stanoveno pro konstantní dobu sorpce 24 hodin, 

stálou navážku 5 g a zvyšující se koncentraci roztoku od 20 mg do 150 mg.  

Aproximační měření prokázala, že nejvýhodnější pro další měření bude zvolit jednotnou 

dobu sorpce na 60 minut při kontinuálním míchání, protože rozhodná sorpční účinnost 
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se projevila již do 60 minut. Měření také vymezila a stanovila přibližné dávkování 

sorbentu do jednotlivých koncentrací. 

Na základě výše uvedených, zjištěných skutečností, bylo dále do jednotlivých 

zkoumaných roztoků o předem stanovené koncentraci těžkého kovu aplikováno 

následující množství sorbentu: 

 

Tab. 4.5: Rozsah použitých navážek sorbentu Terraclean u olova 

KONCENTRACE 
Olovo 

10 mg.l-1 50 mg.l-1 100 mg.l-1 150 mg.l-1 

0,01 0,10 0,25 1,00 

0,04 0,25 0,50 2,00 

0,06 0,50 1,00 3,00 

0,08 1,00 2,50 4,00 

0,10 2,50 5,00 4,50 

N
A

V
Á

Ž
K

A
 [g

] 

--- --- --- 5,00 

Tab. 4.6: Rozsah použitých navážek sorbentu Terraclean u zinku 

KONCENTRACE 
Zinek 

10 mg.l-1 50 mg.l-1 100 mg.l-1 300 mg.l-1 400 mg.l-1 
0,10 0,10 0,50 2,50 7,50 

0,25 0,25 1,00 5,00 10,00 

0,50 0,50 1,50 7,50 12,50 

0,75 0,75 2,00 10,00 15,00 

1,00 1,00 3,00 12,50 17,50 

N
A

V
Á

Ž
K

A
 [g

] 

--- 3,00 6,00 --- --- 

Tab. 4.7: Rozsah použitých navážek sorbentu Terraclean u kadmia 

KONCENTRACE 
Kadmium 

1 mg.l-1 5 mg.l-1 10 mg.l-1 15 mg.l-1 

0,10 1,00 3,00 2,00 

0,25 2,00 4,00 4,00 

0,50 3,00 5,00 6,00 

1,00 4,00 6,00 8,00 

N
A

V
Á

Ž
K

A
 [g

] 

2,50 5,00 7,00 10,00 
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Tab. 4.8: Rozsah použitých navážek sorbentu Terraclean u chromu 

KONCENTRACE 
Chrom 

50 mg.l-1 100 mg.l-1 200 mg.l-1 
1,00 4,00 10,00 
2,00 6,00 12,50 
3,00 8,00 15,00 
5,00 10,00 17,50 

N
A

V
Á

Ž
K

A
 [g

] 

7,00 12,00 20,00 
 

4.2 Výsledky měření a jejich vyhodnocení 

 

Prvek: Olovo (Pb) 

- koncentrace  10 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka 0,01 g, 0,04 g, 0,06 g, 0,08 g, 0,1 g 

- doba sorpce  60 minut 

 
 
Tab. 4.9: Zůstatková koncentrace Pb po sorpci [mg.l-1] 
 

Navážka sorbentu Pb 
10 mg.l-1 0,01 g 0,04 g 0,06 g 0,08 g 0,1 g 

vzorek 1 6,2378 1,3203 1,0945 0,4906 0,3760 

vzorek 2 6,4703 1,6130 1,0621 0,5149 0,3100 

vzorek 3 6,7162 1,8069 1,0312 0,6640 0,2831 
 
 
Tab. 4.10: Výsledná účinnost sorpce [%] 
 

Navážka sorbentu Pb 
10 mg.l-1 0,01 g 0,04 g 0,06 g 0,08 g 0,1 g 

vzorek 1 37,62 86,80 89,06 95,09 96,24 

vzorek 2 35,30 83,87 89,38 94,85 96,90 

vzorek 3 32,84 81,93 89,69 93,36 97,17 
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Graf 4.1: Grafická interpretace sorpce olova u koncentrace 10 mg.l-1  

 

 

Graf 4.2: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 10 mg.l-1 

 
 

Z výsledků získaných pomocí metody AAS bylo zjištěno, že množství 0,1 g sorbentu 

Terraclean je schopno snížit počáteční koncentraci 10 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na 

koncentraci 0,2831 mg.l-1 (Tab. 4.9). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 97,17 % (Tab. 4.10). 
 

Prvek: Olovo (Pb) 

- koncentrace 50 mg.l-1 

- pH vzorku     4,5 

- počet vzorků  3 
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- navážka   0,1 g, 0,25 g, 0,5 g, 1 g, 2,5 g 

- doba sorpce                      60 minut 

 
Tab. 4.11: Zůstatková koncentrace Pb po sorpci [mg.l-1] 
 

Navážka sorbentu Pb 
50 mg.l-1 0,10 g 0,25 g 0,50 g 1,00 g 2,50 g 

vzorek 1 29,6953 7,8809 4,9527 0,6959 0,0000 

vzorek 2 26,8740 9,2703 4,5950 0,7301 0,0000 

vzorek 3 29,4940 8,8210 3,7058 1,9245 0,0000 
 
 
Tab. 4.12: Výsledná účinnost sorpce [%] 
 

Navážka sorbentu Pb 
50 mg.l-1 0,10 g 0,25 g 0,50 g 1,00 g 2,50 g 

vzorek 1 40,61 84,24 90,09 98,61 100,00 

vzorek 2 46,25 81,46 90,81 98,54 100,00 

vzorek 3 41,01 82,36 92,59 96,15 100,00 

 

Graf 4.3: Grafická interpretace sorpce olova u koncentrace 50 mg.l-1 
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Graf 4.4: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 50 mg.l-1 

 
 
 
Z výsledků bylo zjištěno, že množství 1 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 50 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 0,6959 mg.l-1 

(Tab. 4.11) 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 98,61 % (Tab. 4.12.) 
 
 

Prvek: Olovo (Pb) 

 
- koncentrace  100 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka   0,25 g, 0,5 g, 1 g, 2,5 g, 5 g 

- doba sorpce  60 minut 

 
Tab. 4.13: Zůstatková koncentrace Pb po sorpci [mg.l-1] 
 

Navážka sorbentu Pb 
100 mg.l-1 0,25 g 0,50 g 1,00 g 2,50 g 5,00 g 

vzorek 1 47,4600 33,6940 20,7540 4,3175 0,6141 

vzorek 2 61,4430 32,2980 18,3050 5,6913 0,8326 

vzorek 3 65,4580 43,5100 20,3380 6,4424 0,7753 
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Tab. 4.14: Výsledná účinnost sorpce [%] 
 

Navážka sorbentu Pb 
100 mg.l-1 0,25 g 0,50 g 1,00 g 2,50 g 5,00 g 

vzorek 1 52,54 66,31 79,25 95,68 99,39 

vzorek 2 38,56 67,70 81,70 94,31 99,17 

vzorek 3 34,54 56,49 79,64 93,56 99,22 

Graf 4.5: Grafická interpretace sorpce olova u koncentrace 100 mg.l-1 

 

Graf 4.6: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 100 mg.l-1 

 
 
Z výsledků bylo zjištěno, že množství 5 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 100 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 0,6141 mg.l-1 

(Tab. 4.13) 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 99,39 % (Tab. 4.14). 
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Prvek: Olovo (Pb) 

- koncentrace   150 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 4,5 g, 5 g 

- doba sorpce  60 minut 

 
Tab. 4.15: Zůstatková koncentrace Pb po sorpci [mg.l-1] 

Navážka sorbentu Pb 
150 mg.l-1 1 g 2 g 3 g 4 g 4,5 g 5 g  

vzorek 1 38,0190 12,9180 5,4725 4,0150 3,2339 2,7112 

vzorek 2 34,8940 14,0480 6,5859 3,8285 3,1422 2,7886 

vzorek 3 35,7000 14,6250 6,0174 3,5457 2,9654 2,9404 
 

 
Tab. 4.16: Výsledná účinnost sorpce [%] 

Navážka sorbentu Pb 
150 mg.l-1 1 g 2 g 3 g 4 g 4,5 g 5 g 

vzorek 1 74,65 91,39 96,35 97,32 97,84 98,19 

vzorek 2 76,74 90,63 95,61 97,45 97,91 98,14 

vzorek 3 76,20 90,25 95,99 97,64 98,02 98,04 

 

Graf 4.7: Grafická interpretace sorpce olova u koncentrace 150 mg.l-1 
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Graf 4.8: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 150 mg.l-1 

 

Z výsledků bylo zjištěno, že množství 5 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 150 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 2,7112 mg.l-1 

(Tab. 4.15). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 98,19 % (Tab. 4.16). 

 

Prvek: Kadmium (Cd)  

- koncentrace  1 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka 0,1 g, 0,25 g, 0,5 g, 1 g, 2,5 g 

- doba sorpce  60 minut 

Tab. 4.17: Zůstatková koncentrace Cd po sorpci [mg.l-1] 

Navážka sorbentu Cd 
1 mg.l-1 0,1 g 0,25 g 0,5 g 1 g 2,5 g 

vzorek 1 0,3613 0,1271 0,0656 0,0366 0,0147 

vzorek 2 0,3257 0,1067 0,0603 0,0331 0,0170 

vzorek 3 0,3265 0,1495 0,0673 0,0245 0,0160 
 

Tab. 4.18: Výsledná účinnost sorpce [%] 

Navážka sorbentu Cd 
1 mg.l-1 0,1 g 0,25 g 0,5 g 1 g 2,5 g 

vzorek 1 63,87 87,29 93,44 96,34 98,53 

vzorek 2 67,43 89,33 93,97 96,69 98,30 

vzorek 3 67,35 85,05 93,27 97,55 98,40 
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Graf 4.9: Grafická interpretace sorpce kadmia u koncentrace 1 mg.l-1 

 

Graf 4.10: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 1 mg.l-1 

 

Z výsledků bylo zjištěno, že množství 2,5 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 1 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 0,0147 mg.l-1    

(Tab. 4.17). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 98,53 % (Tab. 4.18). 
 

Prvek: Kadmium (Cd)  

- koncentrace   5 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka  1 g , 2 g , 3 g , 4 g , 5 g 

- doba sorpce  60 minut 



 46 

Tab. 4.19: Zůstatková koncentrace Cd po sorpci [mg.l-1] 

Navážka Cd 
5 mg.l-1 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 

vzorek 1 0,4868 0,2837 0,2048 0,1330 0,1042 

vzorek 2 0,5740 0,2448 0,1833 0,1269 0,1046 

vzorek 3 0,4880 0,2729 0,1952 0,1216 0,0960 
 
Tab. 4.20: Výsledná účinnost sorpce [%] 

Navážka Cd 
5 mg.l-1 

1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 

vzorek 1 90,26 94,33 95,90 97,34 97,92 

vzorek 2 88,52 95,10 96,33 97,46 97,91 

vzorek 3 90,24 94,54 96,10 97,57 98,08 

Graf 4.11: Grafická interpretace sorpce kadmia u koncentrace 5 mg.l-1 

 

Graf 4.12: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 5 mg.l-1 
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Z výsledků bylo zjištěno, že množství 5 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 5 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 0,096 mg.l-1 

(Tab. 4.19). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 98,08 % (Tab. 4.20). 
 

Prvek: Kadmium (Cd)  

- koncentrace  10 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka  3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g 

- doba sorpce  60 minut 

 
Tab. 4.21: Zůstatková koncentrace Cd po sorpci [mg.l-1] 

Navážka sorbentu Cd 
10 mg.l-1 3 g 4 g 5 g 6 g 7 g 

vzorek 1 0,4724 0,3730 0,3160 0,2682 0,1690 

vzorek 2 0,5114 0,3907 0,2878 0,2387 0,1785 

vzorek 3 0,4643 0,3690 0,3369 0,2757 0,2054 
 

Tab. 4.22: Výsledná účinnost sorpce [%] 
Navážka sorbentu Cd 

10 mg.l-1 3 g 4 g 5 g 6 g 7 g 

vzorek 1 95,28 96,27 96,84 97,32 98,31 

vzorek 2 94,89 96,09 97,12 97,61 98,22 

vzorek 3 95,36 96,31 96,63 97,24 97,95 

Graf 4.13: Grafická interpretace sorpce kadmia u koncentrace 10 mg.l-1 
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Graf 4.14: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 10 mg.l-1 

 

Z výsledků bylo zjištěno, že množství 7 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 10 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 0,1690 mg.l-1 

(Tab. 4.21). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 98,31 % (Tab. 4.22). 
 

Prvek: Kadmium (Cd)  

- koncentrace  15 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka 2 g, 4 g, 6 g, 8 g, 10 g 

- doba sorpce  60 minut 

 
Tab. 4.23: Zůstatková koncentrace Cd po sorpci [mg.l-1] 

Navážka sorbentu Cd 
15 mg.l-1 2 g 4 g 6 g 8 g 10 g 

vzorek 1 1,0618 0,5951 0,5348 0,3742 0,3336 

vzorek 2 1,3389 0,7509 0,5126 0,3728 0,3283 

vzorek 3 0,9413 0,6022 0,5118 0,3548 0,3182 
 
Tab. 4.24: Výsledná účinnost sorpce [%] 

Navážka sorbentu Cd 
15 mg.l-1 

2 g 4 g 6 g 8 g 10 g 

vzorek 1 92,92 96,03 96,43 97,51 97,78 

vzorek 2 91,07 94,99 96,58 97,51 97,81 

vzorek 3 93,72 95,99 96,59 97,63 97,88 
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Graf  4.15: Grafická interpretace sorpce kadmia u koncentrace 15 mg.l-1 

 

Graf 4.15: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 15 mg.l-1 

 

Z výsledků bylo zjištěno, že množství 10 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 15 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 0,3182 mg.l-1 

(Tab. 4.23). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 97,88 % (Tab. 4.24). 
 

Prvek: Zinek (Zn)  

- koncentrace  10 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka 0,1 g, 0,25 g, 0,5 g, 0,75 g, 1 g 

- doba sorpce  60 minut 
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Tab. 4.25: Zůstatková koncentrace Zn po sorpci [mg.l-1] 
Navážka sorbentu Zn 

10 mg.l-1 0,1 g 0,25 g 0,5 g 0,75 g 1 g 

vzorek 1 0,3613 0,1271 0,0656 0,0366 0,0147 

vzorek 2 0,3257 0,1067 0,0603 0,0331 0,0170 

vzorek 3 0,3265 0,1495 0,0673 0,0245 0,0160 
 

Tab. 4.26: Výsledná účinnost sorpce [%] 
Navážka sorbentu Zn 

10 mg.l-1 0,1 g 0,25 g 0,5 g 0,75 g 1 g 

vzorek 1 28,19 43,21 66,32 73,72 80,73 

vzorek 2 22,06 42,81 68,64 72,83 78,04 

vzorek 3 22,38 42,21 68,08 73,33 77,79 

Graf  4.16: Grafická interpretace sorpce zinku u koncentrace 10 mg.l-1 

 

Graf  4.17: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 10 mg.l-1 
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Z výsledků bylo zjištěno, že množství 1 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 10 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 0,0147 mg.l-1 

(Tab. 4.25). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 80,73 % (Tab. 4.26). 
 

Prvek: Zinek (Zn)  

- koncentrace  50 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka 0,1 g, 0,25 g, 0,5 g, 0,75 g, 1 g, 3 g 

- doba sorpce  60 minut 

 
Tab. 4.27: Zůstatková koncentrace Zn po sorpci [mg.l-1] 

Navážka sorbentu Zn 
50 mg.l-1 

0,1 g 0,25 g 0,5 g 0,75 g 1 g 3 g 

vzorek 1 47,6500 35,0530 30,2010 26,5070 21,5690 8,5300 

vzorek 2 48,2400 37,5690 31,5220 25,3130 24,5640 8,6240 

vzorek 3 48,7000 36,7080 30,2790 27,1370 23,8810 8,1930 
 

Tab. 4.28: Výsledná účinnost sorpce [%] 

Navážka sorbentu Zn 
50 mg.l-1 0,1 g 0,25 g 0,5 g 0,75 g 1 g 3 g 

vzorek 1 4,70 29,89 39,60 46,99 56,86 82,94 

vzorek 2 3,52 24,86 36,96 49,37 50,87 82,75 

vzorek 3 2,60 26,58 39,44 45,73 52,24 83,62 

Graf 4.18: Grafická interpretace sorpce zinku u koncentrace 50 mg.l-1 
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Graf 4.19: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 50 mg.l-1 

 

Z výsledků bylo zjištěno, že množství 3 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 50 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 8,624 mg.l-1 

(Tab. 4.27). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 83,61 % (Tab. 4.28). 
 

Prvek: Zinek (Zn)  

- koncentrace  100 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka 0,5 g, 1 g, 1,5 g, 2 g, 3 g, 6 g 

- doba sorpce  60 minut 

 
Tab. 4.29: Zůstatková koncentrace Zn po sorpci [mg.l-1] 

Navážka sorbentu Zn 
100 mg.l-1 0,5 g 1 g 1,5 g 2 g 3 g 6 g 

vzorek 1 78,7900 70,3800 61,3600 45,7040 38,6570 13,8310 

vzorek 2 84,5700 68,0400 61,7000 47,0610 39,3540 15,5040 

vzorek 3 79,2000 68,1500 49,8570 44,3380 38,4410 14,1510 
 

Tab. 4.30: Výsledná účinnost sorpce [%] 
Navážka sorbentu Zn 

100 mg.l-1 0,5 g 1 g 1,5 g 2 g 3 g 6 g 

vzorek 1 21,21 29,62 38,64 54,30 61,34 86,17 

vzorek 2 18,43 31,96 38,30 52,94 60,65 84,50 

vzorek 3 20,80 31,85 39,14 55,66 61,56 85,85 
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Graf 4.20: Grafická interpretace sorpce zinku u koncentrace 100 mg.l-1 

 

Graf 4.21: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 100 mg.l-1 

 

Z výsledků bylo zjištěno, že množství 6 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 100 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 14,151 mg.l-1 

(Tab. 4.29). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 86,17 % (Tab. 4.30). 
 

Prvek: Zinek (Zn)  

- koncentrace  300 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka 2,5 g, 5 g, 7,5 g, 10 g, 12,5 g 

- doba sorpce  60 minut 
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Tab. 4.31: Zůstatková koncentrace Zn po sorpci [mg.l-1] 
Navážka sorbentu Zn 

300 mg.l-1 2,5 g 5 g 7,5 g 10 g 12,5 g 

vzorek 1 130,7406 105,0211 89,6329 66,5501 44,6406 

vzorek 2 126,3875 106,4200 90,1446 71,2931 45,2689 

vzorek 3 134,9400 100,8568 87,9965 71,3306 43,1689 
 
Tab. 4.32: Výsledná účinnost sorpce [%] 

Navážka sorbentu Zn 
300 mg.l-1 2,5 g 5 g 7,5 g 10 g 12,5 g 

vzorek 1 56,42 64,99 70,12 77,82 85,12 

vzorek 2 57,87 64,53 69,95 76,24 84,91 

vzorek 3 55,02 66,38 70,67 76,22 85,61 

Graf 4.22: Grafická interpretace sorpce zinku u koncentrace 300 mg.l-1 

 

Graf 4.22: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 300 mg.l-1 
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Z výsledků bylo zjištěno, že množství 12,5 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 300 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 44,6406 mg.l-1 

(Tab. 4.31). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 85,61 % (Tab. 4.32). 
 

Prvek: Zinek (Zn)  

- koncentrace 400 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka  7,5 g, 10 g, 12,5 g, 15 g, 17,5 g 

- doba sorpce  60 minut 

Tab. 4.33: Zůstatková koncentrace Zn po sorpci [mg.l-1] 
Navážka sorbentu Zn 

400 mg.l-1 7,5 g 10 g 12,5 g 15 g 17,5 g 

vzorek 1 136,3203 109,5107 102,9212 89,7224 71,4426 

vzorek 2 135,4369 112,1800 99,9698 84,7201 67,9591 

vzorek 3 132,9600 107,9298 100,5646 89,4500 68,5230 
 

Tab. 4.34: Výsledná účinnost sorpce [%] 
Navážka sorbentu Zn 

400 mg.l-1 7,5 g 10 g 12,5 g 15 g 17,5 g 

vzorek 1 65,92 72,62 74,27 77,57 82,14 

vzorek 2 66,14 71,96 75,01 78,82 83,01 

vzorek 3 66,76 73,02 74,86 77,64 82,87 

Graf 4.23: Grafická interpretace sorpce zinku u koncentrace 400 mg.l-1 
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Graf 4.24: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 400 mg.l-1 

 

 

Z výsledků bylo zjištěno, že množství 17,5 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 400 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 67,9591 mg.l-1 

(Tab.  4.33). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 83,01 % (Tab. 4.34). 
 

Prvek: Chrom (Cr)  

- koncentrace 50 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 7 g 

- doba sorpce  60 minut 

Tab. 4.35: Zůstatková koncentrace Cr po sorpci [mg.l-1] 
Navážka sorbentu Cr  

50 mg.l-1 1 g 2 g 3 g 5 g 7 g 

vzorek 1 13,8900 3,6600 2,2600 1,4500 1,0900 

vzorek 2 14,3000 3,7700 2,1300 1,4100 1,0800 

vzorek 3 14,2000 3,8300 2,0900 1,4900 1,0300 
 
Tab. 4.36: Výsledná účinnost sorpce [%] 

Navážka sorbentu Cr  
50 mg.l-1 1 g 2 g 3 g 5 g 7 g 

vzorek 1 72,22 92,68 95,48 97,10 97,82 

vzorek 2 71,40 92,46 95,74 97,18 97,84 

vzorek 3 71,60 92,34 95,82 97,02 97,94 
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Graf 4.25: Grafická interpretace sorpce chromu u koncentrace 50 mg.l-1 

 

Graf. 4.26: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 50 mg.l-1 

 
 
Z výsledků bylo zjištěno, že množství 7 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 50 mg.l-1 zkoumaného roztoku snížit až na koncentraci 1,0131 

mg.l-1 (Tab. 4.35). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 97,94 % (Tab. 4.36). 
 

Prvek: Chrom (Cr)  

- koncentrace 100 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka  4 g, 6 g, 8 g, 10 g, 12 g 

- doba sorpce  60 minut 
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Tab. 4.37: Zůstatková koncentrace Cr po sorpci [mg.l-1] 
Navážka sorbentu Cr  

100 mg.l-1 4 g 6 g 8 g 10 g 12 g 

vzorek 1 10,5200 4,1600 3,9300 2,4000 2,0700 

vzorek 2 10,6000 4,0600 3,7500 2,3500 2,0400 

vzorek 3 11,1000 4,0100 3,1200 2,4400 2,0300 
 
Tab. 4.38: Výsledná účinnost sorpce [%] 

Navážka sorbentu Cr  
100 mg.l-1 4 g 6 g 8 g 10 g 12 g 

vzorek 1 89,48 95,84 96,07 97,60 97,93 

vzorek 2 89,40 95,94 96,25 97,65 97,96 

vzorek 3 88,90 95,99 96,88 97,56 97,97 

Graf 4.25: Grafická interpretace sorpce chromu u koncentrace 100 mg.l-1 

 

Graf 4.26: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 100 mg.l-1 

 



 59 

Z výsledků bylo zjištěno, že množství 12 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 100 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 2,0300 mg.l-1 

(Tab.4.37). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 97,97 % (Tab. 4.38). 
 

Prvek: Chrom (Cr)  

- koncentrace 200 mg.l-1 

- pH vzorku   4,5 

- počet vzorků  3 

- navážka  10 g, 12,5 g, 15 g, 17,5 g, 20 g 

- doba sorpce  60 minut 

Tab. 4.39: Zůstatková koncentrace Cr po sorpci [mg.l-1] 
Navážka sorbentu Cr  

200 mg.l-1 10 g 12,5 g 15 g 17,5 g 20 g 

vzorek 1 14,6000 9,7800 8,1900 7,6800 5,4700 
vzorek 2 15,2000 9,0200 8,2300 7,2900 5,7000 
vzorek 3 16,1000 9,0600 8,0800 7,6700 5,5100 

 
Tab. 4.40: Výsledná účinnost sorpce [%] 

Navážka sorbentu Cr  
200 mg.l-1 10 g 12,5 g 15 g 17,5 g 20 g 

vzorek 1 92,70 95,11 95,91 96,16 97,27 
vzorek 2 92,40 95,49 95,89 96,36 97,15 
vzorek 3 91,95 95,47 95,96 96,17 97,25 

Graf 4.25: Grafická interpretace sorpce chromu u koncentrace 200 mg.l-1 
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Graf 4.26: Sorpční účinnost navážek u koncentrace 200 mg.l-1 

 
Z výsledků bylo zjištěno, že množství 20 g sorbentu Terraclean je schopno snížit 

počáteční koncentraci 200 mg.l-1 zkoumaného roztoku až na koncentraci 5,4731 mg.l-1 

(Tab. 4.39). 

Toto množství nám také zajišťuje sorpční účinnost ve výši až 97,27 % (Tab. 4.40). 

  

Sada aproximačních základních měření upřesnila množství navážky sorbentu 

Terraclean, který je potřebný k sorpci minimálních, předem stanovených koncentrací 

sledovaných těžkých kovů. Do vyšších koncentrací byla analogicky přidávána větší 

navážka sorbentu, stanovená poměrově.   

Experimentálním měřením účinnosti sorpce jednotlivých těžkých kovů z vodního 

roztoku byla prokázána účinnost a vhodnost zvolené metody a bylo možno vypracovat 

grafické vyjádření závislosti účinnosti sorpce na aplikovaném množství navážky. Pro 

jednotlivé koncentrace bylo takto exaktně zjištěno váhové množství sorbentu, které je 

nutno aplikovat do stanovených koncentrací, aby se zajistila maximální možná sorpce.   

Druhým zadaným úkolem experimentální části bylo ověření, zda na základě vstupních 

údajů, provedených analýz a naměřených hodnot lze odvodit geometrickou závislost, 

podle které by mohly být k libovolným koncentracím těžkých kovů přiřazovány objemy 

sorbentu, potřebné k jejich sorpci. 

Pro jednotlivé koncentrace každého sledovaného těžkého kovu byly vybrány 

odpovídající maximální naměřené hodnoty sorpce ( Tab. 4.41, Tab. 4.42, Tab. 4.43, 

Tab. 4.44). Vybrané hodnoty byly interpretovány graficky, aby bylo možné posoudit, 

zda lze z naměřených hodnot vysledovat zákonitosti (Graf 4.27, Graf 4.28, Graf 4.29, 

Graf 4.30). 
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Prvek: Olovo 

Tab. 4.41 Vstupní hodnoty maximálních navážek u jednotlivých koncentrací olova 

navážka 0,1 g 1 g 2,5 g 5 g 

koncentrace 10 mg.l-1 50 mg.l-1 100 mg.l-1 150 mg.l-1 

účinnost 97,17 % 98,61 % 99,39 % 98,19 % 

Graf 4.27 Grafická interpretace maximálních sorpcí u daných koncentrací olova 

 
 

Prvek: Kadmium  

Tab. 4.42 Vstupní hodnoty maximálních navážek u jednotlivých koncentrací kadmia 

navážka 2,5 g 4 g 7 g 10 g 

koncentrace 1 mg.l-1 5 mg.l-1 10 mg.l-1 15 mg.l-1 

účinnost 98,53 % 98,08 % 98,31 % 97,88 % 
 

Graf 4.28 Grafická interpretace maximálních sorpcí u daných koncentrací kadmia 
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Prvek: Zinek  

Tab. 4.43 Vstupní hodnoty maximálních navážek u jednotlivých koncentrací zinku 

navážka 2 g 4 g 8 g 12,5 g 17,5 g 

koncentrace 10 mg.l-1 50 mg.l-1 100 mg.l-1 300 mg.l-1 400 mg.l-1 

účinnost 80,73 % 83,61 % 86,17 % 85,61 % 83,01 % 
 

Graf 4.29 Grafická interpretace maximálních sorpcí u daných koncentrací zinku 

 
 

Prvek: Chrom 

Tab. 4.44 Vstupní hodnoty maximálních navážek u jednotlivých koncentrací chromu 

navážka 1,5 g 4,5 g 8 g 13 g 16,5 g 20 g 

koncentrace 10 mg.l-1 50 mg.l-1 75 mg.l-1 100 mg.l-1 150 mg.l-1 200 mg.l-1 

účinnost 94,55 % 97,94 % 96,84 % 97,97 % 98,14 % 97,27 % 
 

Graf 4.30 Grafická interpretace maximálních sorpcí u daných koncentrací chromu 
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Průměrná účinnost sorpce se u jednotlivých těžkých kovů mírně liší: 

Pb – 98,34 %,  

Cd – 98,20 %,  

Zn – 83,83 %,  

Cr – 97,12 %. 

To je způsobeno odhadovaným množstvím navážky sorbentu v úvodu měření. 

Z grafických interpretací je zřejmé, že zde existuje lineární závislost mezi množstvím 

navážky a koncentrací. 
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5. STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ PR ŮKAZNOSTI M ĚŘENÍ 

 

Pro výše uvedené konstatování, které je odpovědí na zadanou problematiku diplomové 

práce, je ještě nutné statisticky vyhodnotit provedená měření, aby je bylo možno 

prohlásit za průkazná. 

Pomocí programu STATGRAPHICS 5.0 Version (dále Statgraphics) se statististicky 

zjišťovala lineární posloupnost všech naměřených hodnot a veškeré hodnoty uvedené 

v experimentální části podstoupily vícefaktorovou analýzu a vícenásobnou regresní 

analýzu. 

Vícefaktorová analýza (Multifactor analysis) 

Tato analýza pracuje na bázi rozličných testů a jejich následných grafických zpracování, 

které určí zda posuzované faktory (koncentrace, navážka) mají statisticky významný 

efekt na zůstatkovou (výslednou) koncentraci. Program Statgraphics u této metody 

zajišťuje 95 % spolehlivost. 

Rozdílový diagram (Residual plot) 

Rozdílový diagram pomáhá posoudit, zda předpoklad výchozí (základní) odchylky 

(rozptylu) překročil zadané data (údaje). 

Vícenásobná regresní analýza (Multiple regression analysis) 

Výstupy vícenásobné regresní analýzy udávají vhodné výsledky vícenásobného 

lineárně-regresního modelu. Popisuje souvislost mezi zůstatkovou koncentrací a 

zvolenými nezávislými proměnnými.  

Program Statgraphics udává pro tuto analýzu úroveň spolehlivosti statisticky 

významných vztahů mezi proměnnými 99 %. 

Graf 5.1: Grafická interpretace zjištěné posloupnosti pomocí vícefaktorové analýzy[7] 
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Graf 5.2: Rozdílový diagram interpretující odchylku od zadaných dat[7] 

 

Graf 5.3: Rozdílový diagram uvádějící odchylku posuzovaných hodnot[7] 

 

 

Graf 5.4: Závislost jednotlivých výsledků pomocí vícenásobné regresní analýzy[7] 

 

                                                 
[7] Výše uvedené grafy jsou výstupem programu Statgraphics. 
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ZÁVĚR 

 
Hlavním cílem diplomové práce bylo stanovit množství produktu Terraclean, které by 

bylo schopné po aplikaci sorbovat vybrané koncentrace těžkých kovů ve vodním 

roztoku tak, aby výsledná koncentrace těžkých kovů byla minimalizována. 

Aproximačními měřeními byly nejprve nalezeny vhodné hodnoty základních veličin – 

doby sorpce a množství aplikované navážky. Nejnižší hodnoty koncentrací jednotlivých 

těžkých kovů byly stanoveny podle maximálních povolených hodnot v půdě a byly 

zvyšovány podle jejich reálných hodnot v kontaminovaných půdách. 

Výsledky jednotlivých analýz byly v experimentální části práce zpracovány do grafů 

účinnosti sorpce pro jednotlivé detekované kovy (Tab. 4.9 – Tab. 4.40, Graf 4.1 – Graf 

4.26). Bylo dosaženo průměrné účinnosti sorpce 97 %. Tato účinnost zajistila u všech 

zkoumaných těžkých kovů snížení jejich vstupních koncentrací pod hranici 

maximálních povolených hodnot v půdě. 

Z výsledků měření v experimentální části diplomové práce vyplývá, že se podařilo cíl 

splnit, protože byly nalezeny minimální potřebné navážky, schopné sorbovat zvolené 

koncentrace jednotlivých těžkých kovů s průměrnou účinností 97 %. 

Druhým cílem diplomové práce bylo pokusit se nalézt závislost množství aplikovaného 

produktu v závislosti na koncentraci těžkého kovu.  

Z nejvyšších sorpčních hodnot u jednotlivých těžkých kovů byly zpracovány grafické 

interpretace (Tab. 4.41 – Tab. 4.44, Graf 4.27 – Graf 4.30), z nichž vyplývá, že existuje 

lineární závislost mezi aplikovaným množstvím sorbentu Terraclean a koncentrací 

zkoumaných těžkých kovů ve vodním výluhu.  

Lze tedy z výše uvedených grafů orientačně dovodit, jaké množství sorbentu bude 

potřeba aplikovat do libovolně zvolené koncentrace zkoumaných těžkých kovů ve 

vodním roztoku tak, aby účinnost sorpce byla průměrně 97 %.  

 

Průkaznost všech provedených měření a výsledků byla prokázána vyhodnocením 

pomocí statistického programu Statgraphics, který posuzuje přesnost jednotlivých 

měření. Vícefaktorová analýza prokázala spolehlivost metody 95 %, rozdílový diagram 

určil odchylku 4 % – 6 % a vícenásobná regresní analýza určila spolehlivost vztahů 

mezi proměnnými na 99 %. 

Lze tedy konstatovat, že provedená měření a jejich vyhodnocení jsou průkazná. 

 



 67 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

Monografie: 

 

[1] LEŠKO, Juraj; TRŽIL, Jan; ŠTARHA, Roman. Anorganická chemie. 1.vyd. 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1999. 254 s. ISBN 80-7078-692-2. 

 

[2] HONĚK, Josef, et al. Jihomoravský lignitový revír – komplexní studie. In 

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. 272 s. ISBN 80-7078-

887-9. 

 

Jiné zdroje: 

 

 [3] KLUČÁKOVÁ Martina; OMELKA Ladislav. Sorption of Metal Ions on Lignite 

and Humic Acids. Brno: Institute of Physical and Applied Chemistry, 2008. 

 

[4] PEKAŘ, Miloslav a kol. Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické 

aplikace lignitu. In Výzkumná zpráva projektu GAČR. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, 2008. 

 

[5] PĚGŘÍMEK, Rastislav; MACŮREK Vlastimil; HONĚK Josef; ROUBÍČEK 

Václav. Projekt PHARE D5/93. Analytická podpora čistým uhelným 

technologiím. In Závěrečná zpráva. Most:Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., 

1997.  

 

[6] MIČÁN, Jan. Posouzení vlivu arzénu ve výrobku TERRACLEAN na životním 

prostředí, 22/2006. 

    

 

 

 

 



 68 

Elektronické zdroje: 

 

[7] HAVEL, Milan. Chemické látky - Arsen. Budoucnost bez jedů [online]. 

15.09.2005 [cit. 2008-03-05]. Dostupný na WWW: 

<http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=586099> 

[8] PETRLÍK, Jindřich; PŘIBYLOVÁ, Jarmila. Chemické látky - Chrom. 

Budoucnost bez jedů [online]. 17.09.2005 [cit. 2008-02-24]. Dostupný na WWW: 

<http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=596561> 

[9] PETRLÍK, Jindřich. Chemické látky - Kadmium. Budoucnost bez jedů [online]. 

10.09.2005 [cit. 2008-03-02]. Dostupný na WWW: 

< http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=429635> 

[10] HAVEL, Milan; GAŽÁKOVÁ, Lucie. Chemické látky - Olovo. Budoucnost bez 

jedů [online]. 26.09.2005 [cit. 2008-03-07]. Dostupný na WWW: 

< http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=634297> 

[11] PETRLÍK, Jindřich. Chemické látky - Rtuť. Budoucnost bez jedů [online]. 

13.07.2005 [cit. 2008-03-10]. Dostupný na WWW: 

< http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=214885> 

[12] HAVEL, Milan; VEBR, Vít; PETRLÍK, Jindřich. Chemické látky - Zinek. 

Budoucnost bez jedů [online]. 11.10.2007 [cit. 2008-03-12]. Dostupný na WWW: 

< http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=613639> 

[13] Některé moderní metody studia minerálů – Atomová absorpční spektrometrie. 

Obecná mineralogie [online]. 2001/2002 [cit. 2008-03-13]. Dostupný na WWW: 

< http://skripta.dictor.net/index1.php> 

[14] Zprávy o životním prostředí ČR. Ministerstvo životního prostředí. [online]. 

2001/2002 [cit. 2008-03-22]. Dostupný na WWW: 

< http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/zpravy-o-stavu-zivotniho-prostredi> 

 

Právní předpisy: 

[15] Zákon číslo 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípracích a substrátech a agrochemickém zkoušení zemědělských 

půd. 

[16] Vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 474/2000 Sb., o stanovení požadavků 

na hnojiva 

 



 69 

SEZNAM ZKRATEK 

 

J jih 

S sever 

k.ú. katastrální území 

PK7  typové označení výrobní řady razicích kombajnů 

LC-O-02 označení lichoběžníkového profilu báňské chodby 

MB8E typové označení výrobní řady razicích kombajnů  

OMKT M P 10.2 typové označení výrobní řady výztuže 

OMKT M P 10.3 typové označení výrobní řady výztuže   

MVPO 1600  typové označení výrobní řady výztuže 

DP dobývací prostor 

ppm parts per million 

AAS atomová absorpční spektrometrie 
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Příloha č. 1: Kvalitativní znaky suroviny v původním stavu 

 
odběr 1993 1994 1995 1996 1997 

Voda hrubá Wt % 45,60 49,24 46,52 49,19 41,76 

Popel A % 15,33 16,54 16,56 10,58 12,76 

Hořlavina  % 39,07 34,22 36,92 39,96 40,84 

Prchavá 
hořlaviny 

V %  19,80 21,81 23,09 23,22 

Neprchavý 
zbytek 

(NV)c %  14,42 15,11 16,87 17,62 

Vodík Ht % 2,01 1,92 2,11 2,18 2,34 

Uhlík Ct % 25,06 22,26 24,20 26,50 26,78 

Dusík N % 0,41 0,32 0,38 0,37 0,34 

Kyslík Od % 11,12 9,13 9,76 10,42 10,96 

Síra veškerá St % 0,84 0,66 0,75 0,80 0,88 

Síra organická So % 0,47 0,59 0,47 0,49  

Síra síranová Sso4
2- % 0,05 0,02 0,03 0,03  

Síra pyritová Sp % 0,32 5,00 0,25 0,28  

Síra prchavá Svk %  0,47 0,39 0,33 0,42 

Síra v popelu Sa %  0,19 0,36 0,47 0,46 

Oxid uhli čitý CO2 %   0,18 0,62  

Skutečná 
hustota 

d kg.m-3 1106,00     
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Příloha č. 2: Protokol o stanovení základních znaků jakosti tuhých paliv 
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Příloha č.3: Mapa geochemické prozkoumanosti 
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Příloha č.4: Přehled ploch s nadlimitními obsahy olova 
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Příloha č.5: Přehled ploch s nadlimitními obsahy kadmia 
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Příloha č.6: Přehled ploch s nadlimitními obsahy zinku 

 


