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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá možnostmi snížení nadlimitní koncentrace síranů 

v podzemní vodě. Cílem práce bylo posoudit možnosti snížení nadlimitní koncentrace 

síranů a vyhodnotit účinnost desulfatace. Laboratorní experimenty byly provedeny  

s  podzemní vodou z jímacího území Kněžpole nacházejícího cca 3,5 – 4 km od Uherského 

Hradiště. 

 

Klí čová slova 

Sírany, koncentrace síranů, podzemní voda 

 

Abstrakt 

The graduation theses deals with possibilities of reduction excess concentration  

of sulphates in underground water. The aim of the graduation theses was exploring the 

reduction excess sulphate concentration and analyse efficiency of desulphurization. 

Laboratory tests were realized with underground water from water-withdrawal area 

Kněžpole situated about 3,5 - 4 km from Uherské Hradiště. 
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1 ÚVOD 

Jednou z nejvýznamnějších složek vodstva je podzemní voda. Podzemní vodou 

rozumíme vodu přirozeně se vyskytující pod povrchem zemským, vyplňující dutiny 

zvodněných hornin. Kvalita a kvantita podzemních vod bývá ovlivňována půdním  

a horninovým prostředím. Chemické složení podzemních vod především závisí  

na vlastnostech horninového prostředí, se kterým jsou podzemní vody ve styku. 

Sírany se vyskytují ve všech typech vod a to zejména ve formě jednoduchého 

aniontu SO4
2-. Koncentrace síranů běžně se vyskytujících v povrchových a podzemních 

vodách nemají hygienický význam, avšak vysoké koncentrace síranů ve vodách ovlivňují 

senzorické vlastnosti. Vysoké koncentrace síranů spolu s vyššími koncentracemi hořčíku  

a sodíku způsobují, že voda má laxativní účinky. Dále mohou zvýšené koncentrace 

způsobit agresivní účinek vody na beton.  

Cílem této diplomové práce je ověření možností snížení nadlimitní koncentrace 

síranů v podzemní vodě. 

Úvodní část práce je zaměřena na sloučeniny síry v přírodě, problematiku síranů  

ve vodách a možnosti snížení jejich koncentracích ve vodárenské technologii. 

Druhá část práce je věnována laboratorním experimentům zaměřených na možnosti 

snižování nadlimitní koncentrace síranů v podzemní vodě z odběrové lokality Kněžpole 

z prameniště III, vyhodnocení jednotlivých měření a zhodnocení účinnosti testovaných 

metod. 
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2 KOLOBĚH SÍRY V PŘÍRODĚ 

Síra patří mezi prvky, které procházejí v přírodě významným cyklem. Koloběh síry 

v prostředí je založen na biochemických přeměnách. Podobně jako u dusíku hrají  

v koloběhu síry významnou roli mikroorganismy. 

Štěpení a rozklad organických sloučenin síry způsobují mikroorganismy, které patří 

do skupiny hnilobných bakterií. Konečným produktem tohoto procesu je především sulfan. 

Životní činností sulfurikačních bakterií se sulfan oxiduje přes meziprodukty nejprve  

na elementární síru a potom na sírany. Vedle síranů může probíhat oxidace elementární 

síry na kyselinu sírovou. Sírany, dále i siřičitany a thiosírany se při anaerobních 

podmínkách a v přítomnosti organických látek činností desulfurikačních bakterií zredukují 

na sulfan [2]. 

Grafické zobrazení koloběhu síry viz příloha č.1. 

 

2.1 Síra a její výskyt v přírodě 

Síra tvoří přibližně 0,03 – 0,09 % zemské kůry. V přírodě se všeobecně síra 

vyskytuje jako volná nebo vázaná. Volná síra bývá sopečného původu. Vázaná síra se 

vyskytuje především ve formě sulfidů a síranů. 

Výskyt síry ve vodách bývá ve formě vázané, a to anorganického a organického 

původu. V přírodních a odpadních vodách síra vystupuje v oxidačních stupních –II, 0, II, 

IV a VI. Anorganické formy sloučenin: sulfan (sirovodík) H2S a jeho iontové formy, 

thiokyanatany SCN-, elementární síru S0, thiosírany, siřičitany a sírany. Mezi organické 

sloučeniny síry řadíme některé bílkoviny, aminokyseliny, thioly a sulfosloučeniny . 
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2.2 Sloučeniny síry 

Sulfidy a sulfan 

V přírodních vodách se sulfan (sirovodík) a jeho iontové formy ( HS-, S2-) vyskytují 

jen zřídka a v malých koncentracích. Přítomnost sulfanu v podzemních vodách je důkazem 

redukčních pochodů ve zvodněných vrstvách. Bývá také obsažen i v některých minerálních 

vodách a ve vodách z hlubinných vrtů. V povrchových vodách je podmíněn nedostatkem 

rozpuštěného kyslíku  a s tím spojeným anaerobním rozkladem přítomných organických 

látek. 

Siřičitany 

Siřičitany se v přírodních vodách vyskytují pouze ojediněle. Jsou značně reaktivní 

látky, které snadno ve vodných roztocích oxidují na sírany. Jejich zdrojem bývají většinou 

průmyslové odpadní vody, např. z výroby sulfitové celulózy, tepelného zpracování uhlí. 

Vzhledem k jejich nestabilitě a k výjimečnému výskytu ve vodách, se siřičitany 

nestanovují a nejsou limitovány v žádných vodách. 

Thiosírany  

Thiosírany se v přírodních vodách vyskytují jen výjimečně, a to v některých 

minerálních vodách, kde doprovázejí sulfan a jeho iontové formy. Antropogenního původu 

jsou thiosírany v odpadních vodách z tepelného zpracování uhlí, z barvíren a koželužen, 

kde se mohou vyskytovat v koncentracích v desítkách až stovkách mg.l-1. Vzhledem 

k jejich řídkému výskytu, nestabilitě a malé toxicitě není jejich koncentrace v různých 

druzích vod limitována [1]. 

Thiokyanatany  

Všeobecně se thiokyanatany v přírodních vodách nevyskytují. Jsou přírodního,  

tak i antropogenního původu. Bývají spíše obsaženy v některých průmyslových odpadních 

vodách, např. ze zplyňování černého uhlí. 
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3 SÍRANY 

3.1 Geneze 

Sírany patří k anorganickým sloučeninám. Hlavními minerály jsou sádrovec 

(CaSO4.2H2O) a anhydrit (CaSO4). Sírany mohou dále vzniknout oxidací sulfidických rud, 

např. pyritu (FeS2). 

3.2 Sírany a jejich výskyt ve vodách 

Výskyt síranů nacházíme ve všech typech vod ve formě jednoduchého aniontu SO4
2-. 

Vysoké koncentrace síranů ve vodách také provázejí iontové asociáty,  

tzv. sulfatokomplexy. 

Nejčastěji se koncentrace síranů ve vodách vyjadřuje v mg SO4
2- v 1 litru vody. 

Sírany patří s chloridy a hydrogenuhličitany mezi hlavní anionty přírodních vod, v důlních 

vodách sírany představují dominantní aniont. 

Atmosférické vody obsahují sírany v desetinách až jednotkách mg.l-1, 

v průmyslových oblastech se koncentrace síranů může pohybovat až v desítkách mg.l-1. 

V prostých podzemních vodách koncentrace síranů činí obvykle desítky až stovky mg.l-1, 

tyto hodnoty platí i pro povrchové vody. Mimořádně bohaté na sírany jsou i některé 

minerální vody. Vysoké koncentrace síranů mají důlní vody z těžby hnědého uhlí [1].  

Přehled koncentrací  síranů v  tocích na území ČR nám podrobně zobrazuje příloha  

č. 2. 

3.3 Vlastnosti a význam síranů 

V přírodních vodách koncentrace síranů nemá hygienický význam. Avšak vysoké 

koncentrace ovlivňují senzorické vlastnosti vody a působí agresivně na beton. Zvýšená 

koncentrace síranů s vyššími koncentracemi hořčíku a sodíku, má za následek laxativní 

účinky ( např. minerální vody Zaječická a Šaratice). 
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Pro jakost pitné vody v ČR platí mezní hodnota síranů 250 mg.l-1. Stejná mezní 

hodnota platí i pro balenou kojeneckou a pramenitou vodu. Imisní standart pro přípustné 

znečištění povrchových vod je 300 mg.l-1 [1]. 
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4 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ NADLIMITNÍ KONCENTRACE 

SÍRANŮ VE VODÁRENSKÉ TECHNOLOGII 

Sírany bývají běžnou součástí přírodních vod. Jejich obsah v prostých podzemních  

a povrchových vodách se pohybuje v desítkách až stovkách mg.l-1. Vyšší koncentrace 

síranů bývají zastoupeny v odpadních průmyslových vodách. Sírany mohou být z vody 

odstraňovány v zásadě způsoby chemickými, fyzikálně - chemickými a biologickými.  

4.1 Fyzikálně – chemické způsoby 

Do skupiny fyzikálně - chemických způsobu patří sedimentace, cezení, filtrace, 

flotace, adsorpce, extrakce, iontová výměna, destilace, odplyňování. Nejvýznamnějšími 

fyzikálně – chemickými způsoby jsou membránové procesy.  

Membránové procesy 

Vedle klasických separačních metod, jako je např. destilace, filtrace představují 

membránové separační metody poměrně nové odvětví. Membránovým procesem 

rozumíme proces, kdy dochází k selektivnímu transportu jedné složky přes membránu 

vlivem rozdílných vlastností dělených látek [5].  

Z různých membránových procesů v technologii úpravy a čištění vody se uplatňuje 

elektrodialýza, reverzní osmóza a ultrafiltrace. Používají se především na odsolování vody, 

a také na čištění některých odpadních vod [2]. 

V současné době je reverzní osmóza považovaná za nejdokonalejší využívanou 

technologií úpravy vody. Přitom jde o fyzikální úpravu vody prakticky téměř bez použití 

chemikálií. Tato technologie nachází uplatnění v mnoha oborech. 

Pro zjednodušené určení potřebné metody úpravy vody může sloužit filtrační 

spektrum. Filtrační spektrum je tabulka (obr. č. 1), ve které jsou uvedené rozměry částic  

a k nim příslušný typ filtračního procesu. Spektrum je rozděleno do pěti hlavních částí. 

Jednotlivé membránové procesy se navzájem liší principem, hnací silou procesu a taky 

vlastnostmi jednotlivých prvků z který se skládají [4]. 
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Obrázek č.1: Filtrační spektrum 

 

Využití membránových procesů při úpravě pitné vody 

Důvodem rostoucího používání membránových procesů je to, že tyto postupy mají 

ve srovnání s klasickou úpravou vody koagulací a filtrací několik základních výhod,  

např.: špičková kvalita upravené vody, snížení produkce kalu, nízká spotřeba energie, 

snížení spotřeby chemikálií, apod.. Membránové procesy jsou také velmi úspěšné při 

odstraňování přirozených organických látek. Tyto látky jsou původci nežádoucího zbarvení 

vody, pachu, chuti [6]. 

Separační membrány jejich průmyslové použití – dnešní trendy a vybrané moderní 

aplikace 

V posledních desetiletí se membránové separační procesy již stále častěji stávají 

ekonomicky rovnocennými náhradami klasických separačních procesů. Platí to jak při 

výrobě pitné vody, tak při likvidaci odpadních nebo průsakových vod, či v nejrůznějších 

výrobních technologiích. Moderní aplikace separačních membrán a jejich průmyslové 



Jana Galejová: Možnosti snížení nadlimitní koncentrace síranů v podzemní vodě 

2009    
 

- 16 - 

využití je především zaměřeno na tlakově hnané membránové separační procesy, které 

kromě čerpací techniky nevyžadují žádné další energetické vstupy [12]. 

4.2 Biologické způsoby 

Biologické způsoby jsou založeny na potenciální schopnosti desulfatačních bakterií 

redukovat sírany na nerozpustné sulfidy, které mohou být z vody mechanicky odstraněny. 

Biologický způsob odstraňování síranů je poměrně nenáročný, vyžaduje však předcházející 

neutralizaci vody ( optimální pH – 7), dodatečné oddělení koloidní síry a specifickou 

dobou zdržení (hod.). 

Způsob biologického odstraňování síranů z vody 

Biologická desulfatace vod je založena na schopnosti některých bakterií redukovat 

SO4
2- na elementární síru. Tuto schopnost mají zejména bakterie rodu Desulfovibrio  

a Desulfatomaclum, žijící v symbióze s doprovodnou florou, např. s bakteriemi 

Rhodopseudomonas Palustris a jinými. Všechny bakterie redukující sírany jsou striktně 

anaerobní, desulfatace proto musí probíhat jen v nepřítomnosti rozpuštěného kyslíku. 

Podstata biologického odstraňování síranů z vody spočívá ve stanovení teploty, 

poměru organického uhlí k síranové síře a specifické době zdržení při redukci síranů 

působením směsné kultury narostlé na pevném povrchu a naočkované bakteriemi 

schopnými redukovat sírany na elementární síru. Redukce se provádí při teplotě 15  

až 50 °C a organický substrát se přidává tak, aby poměr organického uhlíku k síranové síře 

byl 1 : 6. 

Způsob umožňuje jednoduché odstraňování síranů z vod bez přídavku specifických 

látek s velmi nízkou tvorbou odpadních kalů. Navíc u velkých producentů se získá koloidní 

síra přímo ve zpracované formě, která je použitelná pro další průmyslovou výrobu [9].  
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4.3 Chemické způsoby 

Nejrozšířenějšími způsoby odstraňovaní síranů z vod jsou způsoby chemické, 

založené převážně na převedení ve vodě rozpustných síranů na formu velmi málo 

rozpustnou, odstranitelnou z vody sedimentací nebo filtrací.  

Srážení je klasická metoda pro odstraňování iontů kovů a některých aniontů. Při 

srážení se snažíme o to, aby byla pouze jediná látka vyloučena v podobě sraženiny, nebo 

naopak. Aby pouze jediná látka zůstala rozpuštěna v roztoku. Účinnost srážení závisí 

kromě jiných faktorů také na celkovém složení vody. Nejběžnějším srážecím činidlem je 

hydroxid vápenatý nebo jeho kombinace se sloučeninami hliníku. 

Mezi technologie, které přicházejí v úvahu se řadí např.: sražení síranů z vod pomocí 

vápna, srážení využívající účinky barnatých solí, srážení síranů v přítomnosti hlinitých  

a vápenatých iontů, použití vysoko-hlinitanových cementů. 

Mezi základní výhody a nevýhody srážení můžeme řadit např.: 

Výhody srážení: 

� Jednoduchá metoda 

� Nízké provozní náklady 

� Nízké investiční náklady 

Nevýhody srážení: 

� Nízká selektivita 

� Tvorba velkého množství odpadu (kalu) 

� Vysoké  koncentrace odstraňovaných látek v upravené vodě 
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Metody srážecích reakcí 

Pro odstraňování síranů z vody srážením, lze využít několik různých metod. Tyto 

metody se liší především použitím aplikovaných činidel, předúpravou a předpokládaným 

následným použitím vody. Jednotlivé metody mají své výhody a nevýhody, které rozhodují 

o použití a aplikaci ve vodním hospodářství. 

Nejběžnější srážení síranů je pomocí vápenných iontů. Srážení síranů vápenným 

mlékem se staví na úroveň běžně používaných neutralizačních technologií. Výsledná 

koncentrace síranů nedosahuje požadované úrovně několika málo set mg.l-1, ale zastavuje 

se na hodnotě odpovídající součinu rozpustnosti anhydritu (CaSO4) či sádrovce 

(CaSO4.2H2O) a představuje v upravené vodě cca 1500 mg.l-1 [10]. 

Další možností srážení síranů z vody je použití hlinitých a vápenatých iontů. Podstata 

spočívá ve vytvoření málo rozpustné sraženiny: 3CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . 32H2O 

(Candlotova sůl, ettringit). Tato vzniklá sraženina se následně odstraní z vody sedimentací 

popř. filtrací. Pro tvorbu ettringitu ve vodných roztocích se předpokládá, že obsahují 

CaSO4, Ca(OH)2 a sloučeniny hliníku ve třetím oxidačním stupni. Hliník do procesu 

srážení může být dodáván ve formě síranu, chloridu, dusičnanu hlinitého nebo ve formě 

hlinitanu sodného. Podmínkou dobré účinnosti procesu je přebytek vápenatých iontů, které 

se spotřebovávají nejen na tvorbu ettringitu, ale na další doprovodné reakce probíhající při 

čištění průmyslových vod. Nevýhodou je nedostatek ve vodě rozpustných solí hliníku  

a skutečnost, že se v mnoha případech sírany nahradí jinými aniony, jako například 

chloridy, dusičnany atd., z hlinité soli [7, 8, 10].  

Uvedené nedostatky může odstraňovat způsob úpravy vodných roztoků obsahujících 

sírany, spočívající v tom, že se na vodné roztoky působí za stálého míchaní hliníkem ve 

formě anionických hydroxokomplexů, s výhodou Al(OH)4 a oxidem vápenatým, popř. 

hydroxidem vápenatým, přičemž molární poměr síranů k hliníku a vápníku je 1 : 2  

až 1,5 : 0,5 až 4, načež vzniklá sraženina se odstraní sedimentací nebo filtrací. Výhodou je, 

že se do roztoku nevnášejí anionty silných minerálních kyselin, např. chloridy nebo 

dusičnany [10, 7, 8]. 
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Jednou z dalších možností je srážení síranů barnatými ionty. Srážení síranů do formy 

BaSO4 je ve srovnáním se srážením síranů pomocí vápna účinnější, ekonomicky 

náročnější, ale také toxicky nebezpečné. Vzhledem k toxicitě barya je omezeno použití 

tohoto procesu. Do procesu srážení bývá baryum aplikován ve formě uhličitanu, 

hydroxidu, chloridu a sulfidu [11,12]. 

Odstraňování síranů použitím vysoko-hlinitanových cementů je obdobou procesu 

tvorby ettringitu. Vysoko-hlinitanové cementy mohou být dávkovány přímo do vod 

s vysokým obsahem síranů nebo až po předchozí hydrataci, která mnohdy vyžaduje  

i několik desítek hodin. Z tohoto časového údaje vyplývá poměrně dlouhá reakční doba pro 

odstraňování síranů v případě přímého dávkování pevných cementů. Nevýhodou procesu 

je tvorba hlinitanu trivápenatého, který se vyznačuje minimální rozpustností a v důsledku 

toho může být příčinou nežádoucích technologických potíží [11]. 
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5 CHARAKTERISTIKA ODB ĚROVÉ LOKALITY 

Odběrová lokalita se nachází přibližně 3,5 – 4 km od Uherského Hradiště. Území 

Uherskohradišťska náleží geologicky k západním Karpatům, převážně flyšovému pásmu, 

z menší části k neogenní vídeňské pánvi. Celé území je budováno sedimentárními 

horninami převážně terciárního stáří.  

Z geomorfologického hlediska je Uherskohradišťsko rozděleno do 3 oblastí:  

na východě se rozkládají Středomoravské Karpaty, na západě se zvedají Moravsko-

slovenské Karpaty a mezi nimi se nachází  Jihomoravská pánev. Ke Středomoravským 

Karpatům patří geomorfologické celky Chřiby a Kyjovská pahorkatina, k Moravsko-

slovenským Karpatům Vizovická vrchovina a Bílé Karpaty, k Jihomoravské pánvi 

Dolnomoravský úval. 

Geomorfologicky se odběrová lokalita nachází v severní části Dolnomoravského 

úvalu. Reliéf Dolnomoravského úvalu tvořeného kvartérními (zejména pleistocénními) 

sedimenty lze charakterizovat jako rovinu s nadmořskými výškami 170 – 190 m. Největší 

plochou úvalu zaujímá niva řeky Moravy. 

Oblast Uherskohradišťska leží v teplé klimatické oblasti s dlouhým, velmi teplým  

a suchým létem Přechodné období je zde velmi krátké s mírně teplým až teplým jarem  

i podzimem. Zima je zde  krátká, mírně teplá a suchá. Průměrné roční teploty se v této 

oblasti pohybují od 8,7 do 9,4 °C. 

Podzemní vody se na Uherskohradišťsku vyskytují v závislosti na geologické stavbě 

území. Nejvýznamnější zásoby podzemních vod jsou ve štěrko - písčité výplni údolní nivy 

řeky Moravy. Nejvýznamnější jímací území představuje Kněžpolský les na levém břehu 

Moravy (viz příloha č. 3). Jímací území Kněžpolský les je tvořeno 45 jímacími objekty. 

Podzemní voda v kněžpolském prameništi má původ jednak v průsaku dešťových 

vod pocházejících z horních částí povodí řek Březnice a Buravy. Také je prokázána 

vzájemná souvislost mezi podzemní vodou a vodou povrchovou v toku Moravy. V prvním 

případě se jedná o vody přitékající z přilehlých svahů Vizovické pahorkatiny tvořené 

horninami paleogenního flyše, druhým zdrojem je povrchová voda vsakující a proudící  

do prameniště v okolí Spytihněvského jezu. 
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Zájmové území leží v údolní nivě vodních toků a stejně jako podložní vrstvy je 

v podstatě rovinné. Jedná se o úplnou rovinu bez projevu plošné vodní eroze a s expozicí 

všesměrnou. Až na okrajích údolní nivy se začínají zvedat mírné svahy směrem k západu  

a především k východu. Území je zároveň součástí CHOPAV Kvartér řeky Moravy. 

Zdrojem vody pro úpravu je jímací území Kněžpole se čtyřmi zdroji podzemní vody 

v kvartéru řeky Morava (prameniště I, Ia, II, III). Z prameniště je voda čerpána do úpravny 

vody Kněžpole s kapacitou Q = 126 l.s-1 (viz příloha č. 4). Směsná surová voda je 

přiváděna na technologickou linku ÚV Kněžpole. Voda je provzdušňována na třech 

aeračních jednotkách, odkud odtéká do reakčních nádrží. Před vstupem do reakčních 

nádrží je voda sycena ozonem, vyráběným z tekutého kyslíku, po rychlém mísení  

ve statickém mísiči přichází do reakčních nádrží. Po zdržení v reakčních nádrží následuje 

pomalé mísení ve dvou flokulacích soustavou míchadel. Voda poté odtéká na čtveřici 

sedimentačních nádrží. Na odtoku z I. stupně čištění je možné dávkovat manganistan 

draselný (dávkuje se jen při poruše nebo odstávce ozonizace). Poté voda natéká na II. 

stupeň separace – filtraci. Stávající filtrace je dvoustupňová, řešící odstraňování železa  

a manganu na filtrech. 

Prameniště Kněžpole je hlavní zdroj skupinového vodovodu Uherské Hradiště – 

Uherský Brod – Bojkovice [13, 14].  
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6 LABORATORNÍ EXPERIMENTY SNIŽOVÁNÍ NADLIMITNÍ 

KONCENTRACE SÍRAN Ů V PODZEMNÍ VOD Ě 

Experimentální část byla zaměřena na testování možností snižování nadlimitní 

koncentrace síranů v podzemní vodě vybrané lokality Kněžpole z prameniště III. Cílem 

bylo dosáhnout přípustného limitu koncentrace síranů (< 250 mg.l-1) pro zdroje pitné vody 

v podzemní vodě. Laboratorní testy byly zaměřeny na vyhodnocení účinnosti desulfatace 

vody použitím hlinitých iontů v různých formách. 

6.1 Vstupní analýza 

V rámci vstupní analýzy bylo provedeno stanovení koncentrace Mn, Fe, Cl, Al, 

síranových iontů a pH podzemní vody. 

 

Tabulka č. 1: Vstupní analýza vody z lokality Kněžpole 

pH c(SO4
2-) c(Cl-)  Fe Mn Al 

  [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] 

6,60 455,6 69,26 3,0 1,3 0,0 

 

Stanovení pH 

Stanovení bylo provedeno přenosným pH metrem typu WTW pH 330i (viz příloha  

č. 5), dle normy ČSN ISO 10523 Jakost vod – stanovení pH. 

Stanovení koncentrace síranů spektrofotometrem HACH DR/2000 

Stanovení koncentrace síranových iontů bylo provedeno na spektrofotometru HACH 

DR/2000 předprogramované metody č. 955 vlnové délky 450 nm, za použití SulfaVer 4. 

Sulfa Ver 4 je směs chloridu barnatého a kyseliny citrónové. Fotografie přístroje zobrazuje 

příloha č. 6. 
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Stanovení koncentrace chloridů 

Stanovení koncentrace chloridů, probíhalo dle normy ČSN ISO 9297 (75 7420) 

Jakost vod – Stanovení chloridů – Argentometrické stanovení s chrománovým indikátorem 

(metoda podle Moora) [3].  

Stanovení koncentrace manganu a železa rychlotesty Microquant 

Microquant testy jsou vhodné zejména pro průmyslové vody, chladicí a kotelní vody, 

zakalené či barevné vody, např. odpadní vody. Microquant testy hodnotí barevné reakce 

v souladu s osvětlením testovaného vzorku. Díky robustnímu barevnému komparátor disku 

je možné snadno použít tyto testy v průmyslových oblastech a ve vlhkém prostředí [18]. 

Stanovení koncentrace manganu - rychlotestem MERCK 14 768 

Stanovení koncentrace manganu bylo provedeno rychlotestem MERCK 14 768  

(viz příloha č. 7). Rozsah měření rychlotestu je 0,1 až 10 mg.l-1 [19]. 

Stanovení koncentrace železa – rychlotestem MERCK Test Fer 

Stanovení koncentrace železa bylo provedeno rychlotestem MERCK 14 759  

(viz příloha č. 8). Měřicí rozsah přístroje je 0,1 – 5 mg.l-1[20].   

Stanovení koncentrace hliníku – rychlotestem MERCK  

Stanovení koncentrace hliníku bylo provedeno rychlotestem MERCK 14 822  

(viz příloha č. 9). Měřicí rozsah přístroje je 0,1 – 6 mg.l-1 [21]. 

6.2 Postup snižování nadlimitní koncentrace síranů 

Metodika laboratorních testů spočívala v dávkování hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 

v podobě vápenného mléka do vzorku podzemní vody za účelem zajištění požadovaného 

pH. Tato suspenze byla intenzivně míchaná po dobu 15-ti minut při 150 ot.min-1  

na míchací koloně MK-6. Poté následovalo dávkování činidel (hlinité ionty v různých 

formách) a opětovné míchaní po dobu 30-ti minut. Po uplynutí doby míchaní, následovala 

filtrace kapalné fáze. Ve filtrovaném roztoku byla stanovena výsledná koncentrace síranů  

a pH. 
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Pro srážení síranů byla použita tři činidla různého charakteru. Jednalo se o hlinitan 

sodný, polyaluminiumchlorid (PAX – 18) a síran hlinitý. Vstupní koncentrace síranů  

v testované podzemní vodě byla 455,6 mg.l-1, hodnota pH byla 6,60. Výsledná účinnost 

procesu byla vyhodnocena pomocí vzorce: 

( ) [ ]%100⋅−=
a

baη  

a - koncentrace síranových iontů na vstupu [mg.l-1] 

b - koncentrace síranových iontů na výstupu (po desulfataci) [mg.l-1] 

 

POSTUP 1 – Způsob snížení nadlimitní koncentrace síranů hlinitanem sodným 

Snižování nadlimitní koncentrace síranů v podzemní vodě bylo prováděno metodou 

IEI – HGF vyvinutou pro důlní vody. Srážecí reakce probíhala v přítomnosti Ca(OH)2  

ve formě vápenného mléka a hlinitanu sodného. Laboratorní experiment probíhal ve dvou 

stupních. V prvním stupni byla provedena alkalizace vzorku podzemní vody vápenným 

mlékem k pH 12,5, neboť vysoce alkalické prostředí je podmínkou pro srážení síranů 

hlinitanem sodným. Po 15 minutovém intenzivním míchaní při rychlosti 200 ot.min-1 

následoval druhý stupeň, který spočíval v aplikaci odstupňovaných dávek srážecího činidla 

hlinitanu sodného a opětovném míchaní po dobu 30 minut, při 200 ot.min-1. Po 30-ti 

minutách byla provedena filtrace suspenze a následné stanovení zbytkové koncentrace 

síranů ve filtrátu. 

POSTUP 2 – Způsob snížení nadlimitní koncentrace síranů polyaluminiumchloridem 

(PAX – 18) 

Snižovaní nadlimitní koncentrace síranů v podzemní vodě bylo provedeno srážecí 

reakcí za přítomnosti Ca(OH)2 ve formě vápenného mléka a koncentrovaného 

polyaluminiumchloridu. Laboratorní experiment probíhal ve dvou fázích. V první fázi byl 

vzorek podzemní vody upraven vápenným mlékem k pH cca 8 (viz tab. 2), poté byla 

suspenze intenzivně míchána 15 minut při 150 ot.min-1. Druhá fáze spočívala v aplikaci 

odstupňovaných dávek koncentrovaného roztoku polyaluminiumchloridu a intenzivním 
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míchání po dobu 30-ti minut při 75 ot.min-1. Po odfiltrování suspenze bylo ve vzorku 

provedeno stanovení zbytkové koncentrace síranů. 

POSTUP 3 – Způsob snížení nadlimitní koncentrace síranů síranem hlinitým 

Tento postup snížení nadlimitní koncentrace síranů v podzemní vodě byl prováděn 

ve stejném režimu jako POSTUP 2. S tím rozdílem, že byl použit 20 % roztok síranu 

hlinitého Al2(SO4)3. 

6.3 Zjištění základní dávky Ca(OH)2 pro úpravu pH vzorku 

Úkolem bylo zjistit potřebnou dávku hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 ve formě 

vápenného mléka k dosažení požadované hodnoty pH. Vápenné mléko je v praxi užíváno 

ke zvyšování pH vodných roztoků. Pro laboratorní experiment bylo použito vápenné mléko 

ve formě 10 % roztoku. 

Metodický postup 

� Do 500 ml vzorku podzemní vody bylo aplikováno vápenné mléko v dávkách 0,5; 

1,0; 2,0; 2,5 ml. 

� Vzorek byl intenzivně míchán na míchací koloně MK – 6 po dobu 15-ti minut při 

150 ot.min-1, po 15 minutách bylo změřeno pH. 

Tabulka č. 2: Zjištění optimální dávky Ca(OH)2 ve formě vápenného mléka 

dávka Ca(OH)2  pH  

[ml]  

0,5 7,70 

1,0 9,26 

2,0 10,60 

2,5 12,52 
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Z tabulky vyplývá, že k dosažení požadovaného pH (cca 8) je potřebná dávka 

Ca(OH)2 ve formě 10 % roztoku vápenného mléka 0,5 ml. V druhém případě, pro dosažení 

alkalického pH 12,5, je potřebná dávka 2,5 ml. 

6.4 Srážení iontů SO4
2- v přítomnosti Ca(OH)2 a hlinitanu sodného 

Charakteristika hlinitanu sodného 

Hlinitan sodný je vhodný pro úpravu vod v energetice, chemickém, hutnickém, 

textilním a potravinářském průmyslu a v čistírnách odpadních vod. Plní úlohu chemického 

koagulačního a flokulačního činidla, který odstraňuje rozptýlené koloidní částice. Spolu 

s jinými chemickými činidly tvoří významný materiál pro snižování síranů a zvýšené 

koncentrace vápníku ve vodách [16]. 

Hlinitan sodný a jeho uplatnění v úpravě vody je podmíněno požadavky ČSN EN 

882 – chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. 

Metodický postup  

V této sérii laboratorních experimentů byla do vzorku podzemní vody dávkována 

činidla Ca(OH)2 formou vápenného mléka a hlinitan sodný. Vysoce alkalické prostředí  

(pH 12,5), které je podmínkou pro úspěšný průběh srážení síranů hlinitanem sodným, bylo 

dosaženo dávkováním výše uvedené dávky 10 % vápenného mléka. 

� Dávkování vápenného mléka do 500 ml vzorku, míchání po dobu 10 minut, při 

rychlosti 200 ot.min-1. 

� Dávkování hlinitanu sodného. 

� Míchaní 30 minut, při 230 ot.min-1. 

� Filtrace suspenze a poté stanovení pH, c(SO4
2-) ve filtrátu. 

Pro laboratorní experimenty byl použit roztok hlinitanu sodného, který obsahoval  

v 1 ml 140 mg hliníku a 225 mg sodíku. 
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Tabulka č. 3: Výsledky analýzy s hlinitanem sodným 

dávka 

hlinitanu 

sodného c(SO4
2-) účinnost číslo 

pokusu [ml.l -1] [mg.l-1] 

pH ve 

filtrátu [%] 

1 0,20 419,30 12,56 7,97 

2 0,30 321,40 12,35 29,46 

3 0,40 292,70 12,40 35,76 

4 0,50 235,30 12,43 48,35 

5 0,80 191,90 12,50 57,88 

6 0,90 124,00 12,50 72,78 

7 1,00 118,50 12,51 73,99 

8 1,10 111,45 12,58 75,54 

9 1,20 118,50 12,54 73,99 

10 1,30 107,76 12,53 76,35 

 

Zhodnocení postupu č.1 

Z uvedených hodnot vyplývá, že pro splnění požadovaného limitu, který nám udává 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je potřebná dávka hlinitanu 

sodného 0,50 ml.l-1 (což odpovídá 70 mg.l-1 hlinitých iontů). Účinnost desulfatace při 

použití této dávky je 48,35 %. Výsledky z tabulky č. 3 jsou graficky zobrazeny v grafu  

č. 1.  
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Graf  č. 1: Závislost zbytkové koncentrace síranů na dávce hlinitanu sodného a 

účinnosti desulfatace 

 

Z grafu č.1 je zřejmé, že účinnost desulfatace hlinitanem sodným roste se zvyšující se 

dávkou tohoto činidla.  
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6.5  Srážení iontů SO4
2- v přítomnosti Ca(OH)2 a polyaluminiumchloridu 

(PAX – 18) 

Charakteristika PAX - 18  

Polyaluminiumchlorid je známý pod obchodním názvem PAX. Jedná se  

o anorganický koagulační prostředek vhodný zejména pro aplikaci ve vodárenství. PAX 

hydrolyzuje při reakci s vodou za vzniku kladně nabitých polymerů, které reagují se 

záporně nabitými koloidními a suspendovanými látkami ve vodě a vytvářejí separovatelné 

vločky [15]. 

Metodický postup 

�  Dávkování vápenného mléka do 500 ml vzorku, míchání po dobu 15 minut, při 

rychlosti 150 ot.min-1. 

� Dávkování odstupňovaných dávek koncentrovaného roztoku polyaminiumchloridu 

(PAX – 18). 

�  Míchaní po dobu 30 minut, při otáčkách 75 ot.min-1. 

�  Filtrace suspenze a provedení výstupního rozboru pH, c(SO4
2-), c(Cl-) ve filtrátu. 

Účelem provedených zkoušek bylo ověřit možnosti použití uvedeného činidla pro 

snižování nadlimitní koncentrace síranů v podzemní vodě. Pro laboratorní experiment byl 

použit PAX – 18. PAX – 18 obsahuje v 1 ml 133 mg hliníku a 228 mg chloridů. 
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Tabulka č. 4: Výsledky laboratorního experimentu s PAX – 18  

dávka PAX c(Cl-) c(SO4
2-) účinnost číslo 

pokusu [ml.l -1] [mg.l-1] 

pH 

ve filtrátu [mg.l-1] [%] 

1 0,20 114,15 7,73 448,0 1,67 

2 0,30 134,36 7,65 346,0 24,06 

3 0,40 148,37 7,60 262,0 42,49 

4 0,50 182,67 7,47 237,0 47,98 

5 0,80 251,59 6,43 171,1 62,45 

6 0,90 275,39 6,53 163,8 64,05 

7 1,00 297,84 6,43 139,3 69,42 

8 1,10 297,52 6,32 124,0 72,78 

9 1,20 343,17 6,25 130,5 71,36 

10 1,30 365,93 5,65 85,3 81,28 

 

Zhodnocení postupu č.2 

V této sérii pokusů bylo dosaženo snížení koncentrace síranových iontů pod hranici 

povoleného limitu pro zdroje pitné vody (< 250 mg.l-1) při dávce 0,5 ml.l-1 PAX - 18. 

Účinnost desulfatace u této dávky je 47,98 %.  

Hodnoty z tabulky č. 4 jsou graficky znázorněny v grafu č. 2 a č. 3. 
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Graf závislosti  zbytkové koncentrace síran ů a chlorid ů na 
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PAX - 18 a účinnosti desulfatace

0

60

120

180

240

300

360

420

480

0,20 0,30 0,40 0,50 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30

dávka PAX-18  [ml.l -1]

c(
S

O
4

2
- ) 

[m
g.

l-1
]

0%

12%

24%

36%

48%

60%

72%

84%

96%

ú
č
in

no
st

 [%
]

sírany

účinnost

 

Graf č. 2: Závislost zbytkové koncentrace síranů a chloridů na dávce PAX – 18 

 

 

Graf č. 3: Závislost zbytkové koncentrace síranů na dávce PAX – 18 a účinnosti 

desulfatace 
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Z grafu závislosti zbytkové koncentrace síranů a chloridů na dávce PAX je zřejmé, 

že s zvyšující dávkou PAX roste koncentrace chloridů a zároveň klesá koncentrace 

síranových iontů.  

Graf č. 3 zobrazuje účinnost desulfatace.  
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6.6 Srážení iontů SO4
2- v přítomnosti Ca(OH)2 a síranu hlinitého 

Al 2(SO4)3 . 18 H2O 

 

Charakteristika síranu hlinitého 

Síran hlinitý je anorganické koagulační činidlo na bázi hliníku. Ionty hliníku jsou 

rozpustné jak v kyselé tak i v alkalické oblasti. Proto je použití síranu hlinitého omezeno 

na interval pH 4,5 – 8,0. Dávka síranu hlinitého je závislá především na kvalitě surové 

vody a technologii úpravy [17]. 

Uplatnění  síranu hlinitého v úpravě vody je podmíněno požadavky ČSN EN 878 – 

chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. 

Metodický postup  

Do této série experimentů byl aplikován Ca(OH)2 ve formě 10 % vápenného mléka  

a odstupňované dávky 20 % roztoku síranu hlinitého.  

� Dávkování vápenného mléka do 500 ml vzorku, míchání 15 minut při 150 ot.min-1. 

� Dávkován 20 % roztoku Al2(SO4)3, míchaní 30 minut při 75 ot.min-1. 

� Filtrace suspenze. 

� Stanovení pH, c(SO4
2-) ve filtrátu. 
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Graf závislosti zbytkové koncentrace síran ů na dávce Al 2(SO4)3 a 
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Tabulka č. 5: Výsledky desulfatace s použitím 20 % roztoku Al2(SO4)3 

dávka 

Al 2(SO4)3 c(SO4
2-) účinnost číslo 

pokusu [ml.l -1] 

pH 

ve filtrátu  [mg.l-1] [%] 

1 6 7,63 460,0 0 

2 8 7,35 512,0 0 

3 10 7,13 582,0 0 

4 12 7,10 650,0 0 

 

Dílčí závěr 

Z uvedených hodnot tabulky č. 5 vyplývá, že při zvoleném množství a koncentraci 

srážecího činidla a úpravě pH nelze snížit obsah síranových iontů ve vodě. Hodnoty 

z tabulky č. 5 jsou graficky zobrazeny v grafu č. 4. 

 

 
Graf č. 4: Závislost zbytkové koncentrace síranů na dávce 20 % roztoku Al2(SO4)3 a 

účinnost desulfatace 
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7  ZÁVĚR  

Hlavním cílem této práce bylo ověřit možnosti snížení nadlimitní koncentrace síranů 

v podzemní vodě pod přípustný limit (< 250 mg.l-1), který udává Vyhláška ČR  

č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, za použití hlinitých iontů v různých formách 

(hlinitanem sodným, PAX – 18 a síranem hlinitým). Laboratorní experimenty byly 

prováděny s podzemní vodou z odběrové lokality Kněžpole z prameniště III z oblasti 

Uherskohradišťska o vstupní koncentraci síranových iontů 455,6 mg.l-1. 

POSTUP 1 byl prováděn metodou IEI – HGF, jejíž princip spočíval v úpravě pH na 

12,5 Ca(OH)2 ve formě vápenného mléka a dávkování hlinitanu sodného. Z vyhodnocení 

výsledků vyplývá, že k dosažení povoleného limitu koncentrace síranů v podzemní vodě, 

je potřebná dávka 0,50 ml.l-1 hlinitanu sodného. Účinnost desulfatace této dávky je  

48,35 %, tzn. že koncentrace síranů v upravené vodě činí 235,30 mg.l-1. Nevýhodou této 

metody je značná alkalita upravené vody a byla by nutná další úprava pH výstupní vody.  

POSTUP 2 spočíval ve srážecích reakcích za přítomnosti Ca(OH)2 ve formě 

vápenného mléka a polyaluminiumchloridu PAX – 18. Z dosažených výsledků můžeme 

usoudit, že k dosažení koncentrace síranových iontů pod hranici povoleného limitu pro 

zdroje pitné vody je potřebná dávka 0,50 ml.l-1 PAX – 18. Účinnost desulfatace u této 

dávky je 47,98 %, tzn. že koncentrace síranových iontů po desulfataci činí 237,0 mg.l-1.  

POSTUP 3 byl prováděn ve stejném režimu jako POSTUP 2, s rozdílem použitého 

srážecího činidla. Pro srážení síranových iontů byl použit 20 % roztok síranu hlinitého. Po 

vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, že jeho použití není účinné. 

Na základě vyhodnocení výsledků experimentů lze konstatovat, že účinné, při 

snižování nadlimitní koncentrace síranových iontů v podzemní vodě, byly v laboratorním 

měřítku, POSTUP 1 a 2 neboť obsah síranů byl snížen pod limit stanovený Vyhláškou ČR 

č.252/2004 Sb., ve znění pozdějších přepisů. Nicméně doprovodné efekty laboratorní 

desulfatace (POSTUP 1 – vysoké pH výstupní vody, POSTUP 2 – koncentrace 

chloridových iontů přesahující výše zmíněnou vyhláškou stanovený limit) nedovolí jejich 

uplatnění ve vodárenské technologii. 
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