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Anotace 

Úvodní část pojednává o definici, vzniku a výskytu  přírodních zeolitů a jejich 

vlastnostech. Jsou zdůrazněny charakteristické vlastnosti zeolitů – adsorpční schopnosti  

a schopnosti iontové výměny, které předurčují jejich využití v praxi. Jsou zmíněny  

i možnosti jejich úpravy a krátce je pojednáno o výrobě syntetických zeolitů. 

Teoretická část je věnována adsorpčním jevům a iontové výměně jak obecně, tak  

i konkrétně se zaměřením na jejich průběh u hlinitokřemičitanů a přírodních zeolitů.  

Praktická část je zaměřena zejména na využití zeolitů k odstraňování škodlivých 

kovů adsorpcí i iontovou výměnou při čištění důlních vod podle zahraničních výzkumů. 

Vlastní laboratorní práce spočívala v testování odstranění iontů manganu a síranů 

z důlní vody na přírodním zeolitu. 

Klíčová slova 

Přírodní zeolity, klinoptilolit, adsorpce, iontová výměna, důlní vody. 



 

Annotation 

The introductory part deals with the definition, origin and occurrence of natural 

zeolites and their properties. Skills are emphasized characteristic zeolite - adsorption 

capacity and capability of ion exchange that determine their use in practice. They also 

mentioned the possibility of their presentation and briefly discussed the production of 

synthetic zeolites. 

The theoretical part is devoted to the phenomena of adsorption and ion exchange 

both generally and specifically focusing on their course in a natural aluminosilicate 

zeolites. 

The practical part will focus on the use of zeolites for the removal of harmful 

metals adsorption and ion exchange in the treatment of mine waters by foreign research. 

Own laboratory work consisted in testing the removal of manganese and sulphate 

ions from the mine water using granular natural zeolite. 
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1. Úvod 

Přírodní zeolity využíval údajně již před dvěmi tisíci lety Aristoteles k získávání 

pitné vody z vody brakické a mořské, Římané a Májové je používali pro stavbu cest, 

akvaduktů a budov. 

Název zeolit odvodil, na základě některých typických fyzikálně chemických 

vlastností, významný švédský mineralog Axel Frederick Cronstedt z  řeckých slov -„zein“ 

- vřít, vařit a „lithos“ – kámen, protože zeolity mají sopečný původ.  

 A.F.Cronstedt objevil zeolity v roce 1756 v měďných dolech Svappari ve Švédsku 

a pokusil se je poprvé popsat jako mineralogickou skupinu. Český překlad „puchavce“  

od Karla Bořivoje Presla, odvozený od chování těchto minerálů před dmuchavkou, časem 

zanikl. 

Systematický výzkum  vzniku a vlastností zeolitu zavedli až v 40. letech 20. století 

Barrer a jeho škola v Anglii a laboratoř Union Carbide Corporation v USA. Začátkem  

50. let 20. století se začaly vyrábět syntetické zeolity jako levná surovina pro technické 

sklo. S jejich výrobou se dostává do vědomí odborné veřejnosti pojem molekulových sít, 

specifických adsorbentů v technologii separace látek se sítovým efektem. 

V současnosti je známých nejméně 45 druhů přírodních a více než 200 syntetických 

zeolitů. Nové kvalitativní výkonnější identifikační metody stanovení umožňují objevovat 

stále nová, neodkrytá ložiska přírodních zeolitů. Počet lokalit s významnějším výskytem 

zeolitů se odhaduje na přibližně 1000, a to v 40 zemích světa. 

Přírodní i syntetické zeolity mají pro své vynikající adsorpční a katalytické 

vlastnosti a schopnosti výměny iontů velký význam pro chemický průmysl, čištění  

a úpravu vod, lékařství, pro nové aplikace spojené s intenzifikačními procesy, hybridními 

materiály i nanotechnologiemi. 

Výzkumná pracoviště ve světě i u nás se intenzívně zabývají jak studiem vlastností 

zeolitů, tak jejich využitím, avšak praktické použití zeolitů stále ještě neodpovídá jejich 

širokým možnostem a významu.  
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Cílem bakalářské práce bylo zejména popsat sorpční vlastnosti přírodního zeolitu  

a experimentálně zjistit chování přírodního zeolitu v surové důlní vodě a posoudit jeho 

možnosti pro čištění důlních vod. 
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2. Přírodní zeolity 

2.1. Definice přírodních zeolitů 

Zeolity jsou velice rozsáhlá a svým bohatstvím krystalových tvarů, barev  

a výskytem velmi rozmanitá skupina minerálů. Díky této rozmanitosti  

a proměnlivosti každého jednotlivého druhu jsou však zeolity skupinou nesmírně náročnou  

na studium. Výsledkem práce speciální Subkomise pro nomenklaturu zeolitů  

při Komisi pro nové minerály a názvy minerálů (CNMMN) Mezinárodní mineralogické 

asociace (IMA) je Tschernichovo (1992) kompendium. 

Podle závěru této subkomise jsou zeolity vodnaté křemičitany s prostorovou 

stavbou patřící do oddělení tektosilikátů. Z chemického hlediska jsou stejně jako živce 

alumosilikáty. Jejich stavba je založena na prostorově uspořádané kostře, složené  

z tetraedrů SiO4 a AlO4, vázaných navzájem sdílením svých vrcholových kyslíků. Mezi 

přírodní zeolity patří např. klinoptilolit, analcim, mordenit. 

Tvoří vzájemně propojené kanály a dutiny, které obsahují slabě vázané, tedy  

v podstatě pohyblivé molekuly vody a kationy alkalických kovů (Na, K, Li, Cs)  

a alkalických zemin (Ca, Mg, Ba, Sr), které vyrovnávají nenasycenou negativní valenci 

AlO4. Na stavbě kostry se může podílet i fosfor zastupující Si a berylium či železo 

substituující Al. V jejich vzorcích se tedy uplatňují stejné základní prvky jako v živcích - 

thomsonit bez vody odpovídá anortitu s větším podílem Na za Ca, analcim sodné, 

laumontit vápenaté analogii leucitu, heulandit, řada phillipsitová a chabasitová různým 

plagioklasům. [1] 

2.2. Vznik a výskyt zeolitů 

Zeolity vznikají v teplotním rozsahu 4 až 40 °C tam, kde vodní roztoky působí  

na silné vrstvy nezpevněného pyroklastického materiálu nebo tufových láv; i za zvýšených 

teplot od 50 do 250 °C (někdy i od 400 do 650 °C) uvnitř pomalu chladnoucích 

vulkanických lávových proudů, v pegmatitech a v miarolitických dutinách,  

na hydrotermálních žilách, v důsledku regionální i kontaktní metamorfózy a diageneze.  
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Řada zeolitů se vyskytuje v dutinách vulkanických hornin (obr. 1), zejména 

bazických, kde vznikají rozkladem již vykrystalizovaných minerálů, hlavně živců, 

působením plynných a kapalných látek uvolňovaných z chladnoucího magmatu. 

Krystalizují na stěnách dutin a trhlin a impregnují matečnou horninu, přičemž zatlačují 

živce a jejich zástupce. [1], [2] 

 

Obr. 1: Výskyt zeolitů v dutinách magmatitů, zvláště bazických, v některých slabě 

metamorfovaných horninách a také v hlubokomořských sedimentech i sedimentech 

některých jezer apod.. [3] 

2.3. Charakteristické vlastnosti zeolitů 

K nejdůležitějším vlastnostem zeolitů patří adsorpční schopnosti, schopnost 

vyměňovat ionty, působit jako molekulární síto a hydratační/rehydratační schopnosti.  

Po vypuzení vody z kanálových dutin strukturní mřížky zeolitů postupným 

zahříváním (45 °C, 300 °C, 400 °C) dochází po vychladnutí dehydratovaného vzorku 

velmi snadno k rehydrataci v ovzduší nasyceném vodními parami. Vodu lze však zaměnit  

i za jiné látky, např. amoniak, ethylalkohol, sirovodík, různá barviva, rtuť , atd.. Podmínkou 

je, aby průměr jejich molekul byl menší, než vstupní okna kanálů zeolitů. Tato vlastnost je 

společná zeolitům s koloidy, třebaže při tom mají stálý kvantitativní poměr anhydridu  

k vodě.  
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Dalším využitím je čištění různých kapalných a plynných chemických látek,  

k jejich separaci apod. (zeolity působí jako molekulové síto). 

Dále je to schopnost zeolitů  zaměňovat kationy ve zmíněných dutinách za jiné 

kationy v okolním vodném roztoku. Této vlastnosti se využívá při změkčování vod a při 

vázaní radioaktivních odpadů, především izotopu Sr87 do mřížky zeolitů. Použité zeolity 

lze snadno regenerovat. [1]  

Tyto vlastnosti a schopnosti zeolitů budou podrobně popsány v dalších kapitolách.  

2.4. Fyzikální a chemické vlastnosti 

Vzhledem k tomu, že k nejvíce rozšířeným druhům přírodních zeolitů 

(hydratovaných alumosilikátů alkalických kovů a kovů alkalických zemin) patří 

klinoptilolit, uvádím jeho typické vlastnosti: 

Tabulka 1: Fyzikálně – mechanické hodnoty klinoptilolitu 

Teplota měknutí 1260 ºC 

Pórovitost 24 – 32 % 

Teplota tání 1340 ºC 

Efekt. průměr pórů 0,4 nm (4 Angström) 

Teplota tečení 1420 ºC 

Hutnost 70 % 

Pevnost v tlaku 33 MPa 

Bělost 70 % 

Měrná hmotnost 2200 – 2400 kg.m-3 

Tvrdost podle Mohsovy st. 1,5 – 2,5 

Objemová hmotnost 1600 – 1800 kg.m-3 

Vzhled a zápach šedozelený, bez zápachu 
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Tabulka 2: Údaje o reaktivitě klinoptilolitu 

Stabilita vůči kyselinám 79,5 % 

Termická stabilita do 400 ºC 

Rozpustnost ve vodě ne 

Nebezpečný rozklad žádný 

Nebezpečná polymerizace nevyskytuje se 

Tabulka 3: Chemické složení klinoptilolitu 

SiO2 65,0 – 71,3 % 

MgO 0,6 – 1,2 % 

Al2O3 11,5 – 13,1 % 

Na2O 0,2 – 1,3 % 

CaO 2,7 – 5,2 % 

TiO2 0,1 – 0,3 % 

K2O   2,2 – 3,4 % 

Fe2O3 0,7 – 1,9 % 

Si/Al   4,8 – 5,4 % 

Tabulka 4: Vlastnosti výměny iontů klinoptilolitu 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

0,84 – 0,98 mol.kg-1 0,05 – 0,19 mol.kg-1 0,22 – 0,45 mol.kg-1 0,01 – 0,19 mol.kg-1 

Částečná výměnná kapacita min.: 0,70 mol.kg-1. 

Celková výměnná kapacita: 1,2 – 1,5  mol.kg-1. 

Absorpce vodní páry dehydratovanou horninou při 20 °C při relativní vlhkosti 52 %: 7,5 - 

8,5g H2O/100g a při relativní vlhkosti 98 %: 13,5 - 14,5g H2O/100g.  

Selektivita:  Pb2+ > Cu2+ >> Cd2+ > Zn2+ > Co2+ , Ni2+ , Mn2+. [4] 
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„Molekulární houba“ 

Zatímco mnoho materiálů působením tlaku zmenšuje svůj objem nebo se rozpadá, 

nedávno byly nalezeny materiály, které se chovají přesně opačně. Jde o tak zvané 

„molekulární houby“ se schopností absorbovat ve zvýšené míře do své struktury kapaliny 

a plyny. Fyzik Thomas Vogt z Brookhavenské národní laboratoře v USA přišel na to, že 

při vmáčknutí tekutiny do malých průduchů odpovídajících velikosti molekul, materiál  

po absorbování látky zvětší svůj objem. K takovým materiálům patří i některé zeolity. 

Jejich nanopóry umožňují nasávat malé molekuly, ionty nebo plyny stejným způsobem 

jako houba v koupelně nasává vodu. Póry jsou vyplněny vodními molekulami a kladnými 

ionty, například vápníku či sodíku. 

 

Obr. 2: Čtyřhran zeolitu – atom křemíku, na němž jsou navázány kyslíky. Atomy kyslíku 

tvoří molekulární mosty a spojují elementární čtyřstěny do složitějších útvarů. 

 

Obr. 3: Schématické znázornění zeolitu bez tlaku a pod tlakem.  
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Čtyřboké tvary reprezentují hliníko-křemíko-kyslíkovou kostru, tmavé tečky 

představují sodíkové ionty a větší kolečka jsou molekuly vody (obr. 3). Do zeolitu lze 

průduchy protlačit větší množství vody. Tomuto ději se říká superhydratace. [5] 

2.5. Úprava přírodních zeolitů 

Úpravu přírodních zeolitů lze provést různými způsoby, jakými jsou okyselení, 

iontová výměna a působení povrchově aktivních látek. Takto upravené zeolity pak 

dosahují vyšší adsorpční kapacity pro organické látky a anionty. 

Vzhledem k povaze kationtové výměny přírodní zeolity vykazují vysokou adsorpci 

kationtů ve vodním roztoku amoniaku a těžkých kovů. Vykazují však různou iontovou 

selektivitu a konkurenční adsorpci v multisložkovém systému. Navíc tyto materiály nejsou 

dobrými adsorbenty pro adsorpci aniontů a organických látek.  

Použitím kationaktivních povrchově aktivních látek lze změnit povrchový náboj 

přírodního zeolitu, který je pak schopen adsorbovat anionty a organické látky. Také 

úpravou přírodních zeolitů pomocí některých těžkých kovů dosáhneme jejich schopnosti 

adsorbovat anorganické aniony povrchovou precipitací (srážením). 

Intenzivně byl zkoumán také přírodní zeolit pro kationtovou adsorpci, ale jeho 

upravené formy používající povrchově aktivní látky pro aniontovou adsorpci nebyly 

provedeny komplexně. Podrobný mechanismus interakce znečištěného (povrchově 

aktivního) zeolitu je potřebný pro lepší vzhled povrchově upraveného zeolitu.  

V minulosti byla většina testů s použitím přírodních zeolitů založena na dávkovém 

režimu se zaměřením na jejich použitelnost a selektivitu.  

Nicméně, jakmile jsou stanoveny podmínky, adsorpční schopnosti  a pohlcovací 

mechanismus, práce by měly směřovat k navržení a provedení některých pilotních 

výzkumů pro ověření jejich proveditelnosti na průmyslové úrovni. Ještě důležitější je, aby 

byly zkoušeny reálné odpadní vody namísto syntetických odpadních vod. [6] 
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3. Syntetické zeolity 

Syntetické zeolity byly vyvinuty pro průmyslové aplikace. Bylo vyrobeno přes 200 

různých typů syntetických zeolitů. Lze je vyrobit např. z uhelného popílku nebo synteticky 

tavením hlinitanů s křemičitany alkalických kovů. Tyto synteticky vyrobené zeolity (např. 

SASIL,) jsou součástí bezfosforečnanových pracích prostředků. 

3.1. Výroba syntetického zeolitu z uhelného popílku 

Vučinič se svými spolupracovníky použil popílku zachyceného v elektrostatických 

filtrech elektrárny Nikola Tesla B při spalování lignitu k tavení s NaOH a k následné 

hydrotermické syntéze na zeolit.  

Výzkumníci zjistili, že popílek s molárním poměrem SiO2 : Al2O3 = 3,97 : 1 

s průměrnou zrnitostí 0,115 mm je vhodným materiálem pro tavení s NaOH, při kterém 

vznikají sodíkové křemičitany. Získaný tavený popílek se pak stává surovinou  

pro hydrotermální reakci, při níž vzniká sloučenina  Na6 /(AlO2)6(SiO2)6/ . 12 H2O - zeolit 

NaP1. NaP1 může být používán jako adsorbent a iontový měnič při čištění vody od iontů 

těžkých kovů a čpavku stejně jako při čištění plynu od SO2, CO a Nox. [7] 

3.2. Zeolit jako surovina pro syntetické lehčené materiály 

Příkladem je výzkum a vývoj takového materiálu, který uvádí Sokolova  

a Vereshagin. Jejich výzkumy ukázaly, že výroba velmi lehkých porézních 

sklokrystalických materiálů na základě minerálu zeolitu je možná při teplotě  používané při 

výrobě zpěňovaného lehčeného skla, tj. mezi 800 až 900 °C. 

Zahájení spékání směsi surového materiálu má probíhat při teplotě 700 °C  

za účelem nejúplnější tvorby křemičitanů  a taveniny, což vede ke vzniku více než 70 % 

skleněné fáze. Získaný materiál měl objemovou hmotnost 380 až 600 kg.m-3, pevnost 

v tlaku 3 až 6 MPa a absorpci vody 3 až 8 %. Příklady struktur lehčených materiálů 

vzniklých při různých teplotách ilustruje obr. 4. 

Při výrobě pěnových granulovaných zeolitů mohou být výhodně použity jako velmi 

lehké zpevňující přísady průmyslové odpady jako jsou popílek nebo podsítná frakce zrn 
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lehčeného vermikulitu. Optimálních výsledků vzhledem k  objemové hmotnosti, pevnosti 

v tlaku a absorpce vody bylo dosaženo v případě popílku v množství  5 % a při použití 

lehčeného vermikulitu v množství 3 %. [8] 

 

Obr. 4: Granulovaný lehčený zeolit jako spečenec  získaný při rozdílných teplotách  

a časových intervalech: a) 600 °C, 1 h; b) 600 °C, 1.5 h; c) 700 °C, 0.5 h; d) 700 °C, 1 h. 
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4. Hlavní vlastnosti zeolitů a jejich teoretické 

vysvětlení 

K hlavním vlastnostem zeolitů patří adsorpční schopnosti a schopnosti výměny 

iontů. V následném textu jsou ve stručnosti vysvětleny tyto důležité jevy, které propůjčují 

zeolitům možnosti širokého uplatnění, protože jde o děje probíhající na povrchu tuhých  

a kapalných fází.  

4.1. Adsorpce  

Obecně rozdělujeme adsorpci na fyzikální, chemisorpci a elektrostatickou adsorpci, 

nazývanou obvykle výměnou iontů. Látka, která se adsorbuje, se nazývá adsorbát a látka, 

na které probíhá adsorpce, se nazývá adsorbent.  

- Fyzikální adsorpce: není specifická a její podstatou jsou van der Waalsovy 

mezimolekulární síly. Na tuhé fázi se může vytvořit i několik vrstev adsorbátu  

a může být proto dosaženo značné adsorpční kapacity.  

- Chemisorpce: je specifická a podstatou je elektronová vazba. Na povrchu tuhé fáze 

se může vytvořit jen jedna vrstva adsorbátu na aktivních centrech. Adsorpční kapacita 

je proto poměrně malá.  

- Elektrostatická adsorpce: uplatňují se zde coulombovské síly. 

Adsorpce z roztoku může být buď molekulová nebo iontová. Při molekulové 

adsorpci se adsorbuje celá molekula. Při iontové adsorpci se sorbují převážně buď kationy 

nebo aniony, a to v závislosti na náboji povrchu tuhé fáze.  

Kladně nabité povrchy adsorbují převážně aniony a záporně nabité povrchy 

přednostně kationy. Stopové látky se mohou sorbovat také jako stopové koloidy. 

V takových případech se hovoří o koloidní adsorpci. Ta má značný význam  

při odstraňování některých radionuklidů z vody. Jde především o fyzikální nebo 

elektrostatickou adsorpci. 

Pokud se týká adsorbentů, rozlišují se buď podle polarity nebo podle kyselosti. 

Z hlediska molekulové adsorpce se rozlišují polární adsorbenty (silikagel, hydratované 
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oxidy, hlinitokřemičitany) a nepolární adsorbenty (aktivní uhlí). Polární adsorbenty lépe 

sorbují polární sloučeniny a naopak.  

Z hlediska iontové adsorpce se někdy rozlišují zásadité adsorbenty (hydratované 

oxidy) a kyselé adsorbenty (silikagel, křemičitany). Chování adsorbentů z hlediska jejich 

kyselosti nebo zásaditosti závisí však na hodnotě pH nulového bodu náboje a na hodnotě 

pH prostředí. 

Z hlediska procesů probíhajících na povrchu tuhých fází v přírodních vodách a při 

úpravě a čištění vod má největší význam iontová adsorpce (aniontová nebo kationtová). 

Rozlišuje se prostá iontová adsorpce a výměnná adsorpce. 

Při prosté iontové adsorpci se přednostně sorbuje jeden druh iontů a povrch 

adsorbentu A získává příslušný náboj. Tvoří se vnitřní (primární) část elektrické dvojvrstvy 

(obr. 5).  

Přednostně se sorbují na ty ionty, které: 

- mají vyšší nábojové číslo 

- mají menší hydratační poloměr (větší hustotu náboje) 

- jsou součástí krystalové mřížky adsorbentu 

- jsou chemicky podobné některému iontu krystalové mřížky 

- tvoří s některým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu 

- tvoří s některým iontem mřížky málo disociovanou sloučeninu 

Splňují-li různé ionty uvedené podmínky, sorbuje se přednostně ion, který je 

přítomen ve větší koncentraci. 

Vnitřní část dvojvrstvy může být i součástí tuhé fáze, vznikne-li disociací 

povrchových skupin, jako je tomu např. u hydratovaných oxidů a hlinitokřemičitanů. 

Náboj vnitřní části dvojvrstvy je vyrovnán adsorpcí opačně nabitých iontů, které vnější 

(sekundární) část elektrické dvojvrstvy (obr. 5). Přednostně se sorbují ionty, které mají 

větší nábojové číslo, a které tvoří s ionty vnitřní vrstvy málo rozpustné a málo disociované 

sloučeniny. 
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Názor na uspořádání elektrické dvojvrstvy se postupně vyvíjel. Zkušenosti 

vyhovuje nejvíce Sternova dvojvrstva. Stern předpokládal, že vnější vrstva má dvě části. 

Při pohybu částice zůstává část vnější vrstvy u tuhé fáze a nepohybuje se, kineticky náleží 

k tuhé fázi. Druhá část vnější vrstvy je vrstvou difuzní. Náboj tuhé fáze je z kinetického 

hlediska dán rozdílem náboje vnitřní vrstvy a náboje té části vnější vrstvy, která lne k tuhé 

fázi.  

Potenciálem rozhodujícím o průběhu elektrokinetických jevů není tedy celkový 

potenciál povrchu tuhé fáze vůči kapalné (povrchový potenciál, Ψ-potenciál), nýbrž 

potenciál rozhraní mezi lnoucí vrstvou a ostatní kapalinou. Jde o elektrokinetický potenciál 

(ζ-potenciál), který závisí na uspořádání fázového rozhraní. Hodnota ζ-potenciálu se 

pohybuje pod 100 mV. 

 

Obr. 5: Model Steinovy dvojvrstvy: A- tuhá fáze, B- pohyblivé rozhraní, C- difúzní část 

dvojvrstvy, Ψ- elektrokinetický (zeta) potenciál 

Suspendované a koloidní látky přítomné ve vodách mohou získat povrchový náboj: 

a) buď disociací skupin v povrchové vrstvě tuhé fáze, 

b) nebo prostou iontovou adsorpcí. 
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4.1.1. Závislost adsorpce na koncentraci 

Závislost adsorpce na koncentraci vyjadřují adsorpční izotermy. Adsorpční 

izotermy charakterizují sorbent z hlediska maximální sorpční kapacity pro daný kov  

za daných podmínek. Pro určení této závislosti se používají dvě následující adsorpční 

izotermy: 

Langmuirova adsorpční izoterma 

Platí pro chemisorpci či elektrostatickou adsorpci, kdy se tvoří pouze jedna vrstva 

na povrchu adsorbentu a všechna aktivní místa na povrchu jsou rovnocenná. Langmuirova 

sorpční izoterma vychází z předpokladu, že na povrchu pevné látky existuje omezený 

počet míst, na kterých může dojít adsorpci.  

r

r

cb

cb
aa

.1

.
max

+
=  

a  adsorpční kapacita (mol. g-1) 

amax  maximální adsorpční kapacita 

cr  rovnovážná koncentrace adsorbované látky 

b  konstanta 

Freundlichova adsorpční izoterma 

Platí pro fyzikální adsorpci a pro adsorpci na heterogenních površích s různými 

aktivními místy. Freundlichova izoterma popisuje sorpci, u níž není definována maximální 

sorpční kapacita. [9] 

β

rcka .=  

k, β  parametry charakteristické pro adsorbovanou látku – hodnota konstanty 

k klesá s rostoucí teplotou 

a množství adsorbované látky na jednotku hmotnosti sorbetu 

cr rovnovážná koncentrace rozpuštěné látky 

Pro výpočty je vhodné převést rovnici do lineárního tvaru: 

kca r lnlnln += β  
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Průběh obou adsorpčních izoterm obecně znázorňuje obr. 6. 

 

Obr. 6: Adsorpční izotermy [10] 

4.1.2. Adsorpce na hlinitokřemičitanech 

Jílové minerály 

Jíly jsou hlavními nositeli koloidních vlastností půd vznikající zvětráváním 

křemičitanových hornin. Skládají se z křemičitanových tetraedrů a hlinitanových oktaedrů 

a liší se jejich vzájemným uspořádáním. Příkladem mohou být tyto jílové minerály: 

kaolinit, albit, montmorillonit aj..  

Jílové minerály mají koloidní charakter. Nositelem výměnných vlastností těchto 

hlinitokřemičitanů jsou povrchové hydroxidové skupiny. V přírodních vodách s hodnotami 

pH obvykle v rozmezí 6 až 8 se jílové minerály chovají převážně jako měniče kationů, 

protože náboj jejich povrchu je většinou záporný.  

Měrný povrch jílových minerálů se pohybuje obvykle v desítkách m2.g-1 a sorpční 

kapacita obvykle v desetinách až jednotkách mmol H+ na 1 g adsorbentu. Pro porovnání je 

měrný povrch aktivního uhlí obvykle mezi 1000 m2.g-1 až 2000 m2.g-1. Z toho vyplývá,  

že sorpční kapacita bývá malá (výměnná adsorpce probíhá převážně jen na povrchu). 

Zeolity a živce  

Zeolity se liší od živců tím, že obsahují hydratační vodu. V jejich krystalové 

struktuře vznikají poměrně velké dutiny spojené kanálky, čímž se měrný povrch 
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mnohonásobně zvětšuje. Proto vykazují značnou adsorpční kapacitu a považují se  

za měniče iontů přírodního původu. [11] 

Lze je velmi účinně využít pro odstraňování toxických kovů (např. Pb, Cd, Cr, Hg) 

z prostředí. Některé z nich patří mezi selektivní adsorbenty. Například klinoptilotit je 

vysoce selektivní vůči kationům s nábojovým číslem +1 a vyměňuje ionty v pořadí: 

Cs+ > K+ > NH4
+ > Ba2+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+, 

což lze např. využít v technologii vody pro odstraňování amoniakálního dusíku 

z odpadních vod.  

Výměna iontů na hlinitokřemičitanech je významným procesem ovlivňujícím 

chemické složení přírodních vod. Rovnováhu těchto procesů vystihují následující 

empirické vztahy, které lze teoreticky zdůvodnit. [11]  

Schématická rovnice a následné odvození rovnovážného stavu:  

MA (s) + B+ ↔ MB (s) + A+ 

ABK
Ba

Aa
=

+

+

)(

)(
  

n

MBx

MAx









)(

)(
 

a   aktivity jednotlivých složek v kapalné fázi 

x  molární zlomky složky A a B v tuhé fázi  

KAB, n  konstanty, lze charakterizovat vyhodnocením experimentálních dat 

n  empirický exponent, tedy odchylka rovnováhy od ideálního stavu   

4.1.3. Adsorpce na přírodním zeolitu 

Adsorpce látek na zeolitech je velmi selektivní proces, protože je závislý převážně  

na velikosti vstupních oken a vnitřním volném objemu zeolitu. Rozdíly v efektivním 

průměru vstupních oken mají důležitý praktický význam pro adsorpci plynů a kapalin  

i molekulárně-sítového efektu.  

Podle veličiny efektivního průměru vstupních pórů je možné rozlišit tři skupiny 

zeolitů (údaje jsou uváděny v Angströmech tj. 10-7 mm): 

a) širokoporézní (5) 
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b) středněporézní (0,43 - 0,35) 

c) úzkoporézní (0,26) 

Množství molekul, které mohou být adsorbovány zeolitem, závisí na jeho vnitřním 

volném objemu. Z tohoto hlediska je důležité, aby byl zeolit v tzv. aktivní formě, tedy bez 

sorbované (zeolitové) vody. Sorbovanou fázi lze obecně odstranit zvýšením teploty nebo 

snížením tlaku. Podle volného vnitřního objemu se zeolity klasifikují následujícím 

způsobem: řídké více než 40 %, střední (40 – 30 %) a husté (méně než 30 %). 

Zvláště řídké zeolity jsou obyčejně širokoporézní. Husté zeolity obsahují velké 

množství Al, což určuje vysoké obsazení vnitřního prostoru kationy. [12] 

4.2. Iontová výměna 

Iontovou výměnou se většinou rozumí výměna iontů mezi roztokem a ionexem 

(měničem iontů). Ionex je většinou polymer nebo i anorganický materiál, který nese 

permanentní náboj. Ten je kompenzován ionty s opačným nábojem (protionty). Protionty 

mohou být vyměněny za ionty stejného náboje z roztoku. 

4.2.1. Vlastnosti iontoměničů 

Měniče iontů (ionexy) jsou vysokomolekulární látky, nesoucí na svém skeletu 

funkční skupiny, které jsou disociovatelné. Při disociaci těchto funkčních skupin se 

uvolňují jednoduché ionty, zvané protiionty, kdežto funkční skupiny jsou pak nabity 

nábojem opačným. Protiionty jsou ke zbytku ionexu nesoucího funkční skupiny vázány 

nepříliš pevnými vazbami opačných elektrických nábojů a jsou za vhodných podmínek 

vyměnitelné za jiné ionty obsažené ve vodném roztoku, s nímž je ionex ve styku. 

Ionexy se dělí na: 

a) katexy, u nichž je protiiontem kation (nabitý kladně) 

b) anexy, u nichž je protiiontem anion (nabitý záporně) 

U katexů bývají protiionty obvykle H+ nebo Na+, u anexů OH- nebo Cl-. Podle 

druhu  protiiontu se říká, že ionex pracuje v H+ nebo Na+ cyklu, resp. v OH- nebo Cl- 

cyklu. U katexů dochází k výměně kationtů, u anexu k výměně aniontů, při čemž se vytváří 
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rovnováha mezi ionty vázanými na ionex a ionty ve vodném roztoku. Symbol I je skelet 

ionexu funkční skupiny bez protiiontu. Potom lze vyjádřit výměnnou reakci, např mezi H+ 

(katex pracuje v H+ cyklu) a K+ (ionty ve vodném roztoku) takto: 

I-…H+ + K+ ↔ I-…K+ + H+ 

Rovnováhu mezi zúčastněnými ionty H+ a K+, a to vázanými na katex i volně  

se pohybujícími v roztoku lze vyjádřit rovnicí: 

rkK
KcHIc

HcKIc
=

++−

++−

)()....(

)()....(
 

kde c (I-…K+) a c(I-…H+) jsou molární koncentrace iontů K+ a H+, vázaných  

na katexu a c (K+) a c (H+) jsou molární koncentrace těchto iontů v roztoku. Krk je 

konstanta vyjadřující tuto rovnováhu. 

Podíl iontů vázaných na ionex bude tím větší, čím větší bude jeho afinita k tomuto 

iontu. Vzájemný poměr mezi afinitou dvou iontů k ionexu vyjadřuje konstanta Krk. Čím je 

větší, tím větší bude podíl iontů, které byly vyměněny. 

Výměna aniontů v anexu probíhá následovně, např výměnnou reakcí protiiontů OH-  

za ionty NO3
- z roztoku lze vyjádřit rovnicí: 

I+…OH- + NO3
- ↔ I+…NO3

- + OH- 

Mezi zúčastněnými ionty se vytvoří rovnováha. Velikost rovnovážné konstanty  

a tedy poměr koncentrací látek na výměnném procesu se zúčastňujících závisí na jejich 

afinitě vůči iontoměniči, pro kterou platí následující pravidla: 

- afinita iontu k iontoměniči je tím větší, čím je větší nábojové číslo iontu. 

- afinita iontu k iontoměniči je tím větší, čím je větší poloměr iontu (při stejném náboji) 

Pro kationy platí afinitní řada: 

H+ < Na+ < K+ < Mg2+ < Ca2+ < Fe2+ < Al3+ 

Pro aniony platí afinitní řada: 

OH- < HCO3
- < Cl- < Br- < I- < NO3

- < SO4
2- 

Umístění iontů H+ a OH- v těchto řadách souvisí s velikostí disociační konstanty 

funkční skupiny a je platné pouze pro silně kyselé katexy a silně zásadité anexy. Pro slabě 
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kyselé katexy je platné jen v alkalickém prostředí a pro slabě zásadité anexy jen v kyselém 

prostředí. Slabě kyselé katexy váží v kyselém prostředí H+ ionty velice pevně, neboť  s nimi 

tvoří málo disociované funkční skupiny a slabě zásadité anexy v alkalickém prostředí váží 

pevně ionty OH-. Použití iontoměničů bývá většinou v koloně, kterou protéká voda, z níž 

má být určitý ion (nebo více iontů) odstraněn. 

4.2.2. Dělení ionexů a nosiče funkčních skupin, regenerace 

- Katexy silně kyselé: mají funkční skupiny –SO3
- a pracují v H+ cyklu nebo Na+ 

cyklu. Jsou účinné bez omezení (v kyselé i alkalické oblasti). 

- Katexy slabě kyselé: mají funkční skupiny –COOH a pracují v H+ cyklu. Jsou 

účinné jen v alkalicky reagujících roztocích, neboť  v kyselém prostředí je 

potlačena disociace funkční skupiny: -COO- + H+ → -COOH. V nedisociované 

formě je funkční skupina neúčinná. 

- Anexy silně zásadité: jsou dvojího typu, pracují v OH- cyklu nebo v Cl- cyklu. 

Jsou účinné bez omezení (v kyselém i alkalické oblasti pH). 

- Anexy slabě zásadité: mají funkční skupiny tvořené primárními -NH3
-, 

sekundárními =NH2
+, nebo terciárními aminy ≡NH+. 

Nosiči funkčních skupin syntetických ionexů jsou polymerní makromolekuly  

na bázi polystyrenu, fenolformaldehydových pryskyřic, polyakrylátů. Větvení polymerních 

nosičů ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti ionexů. Ionexy se regenerují 

regeneračním roztokem voleným podle toho, v jakém cyklu pracují. K regeneraci se 

většinou používá: 

- HCl nebo H2SO4 (5 – 10 %) u katexů pracujících v H+ cyklu 

- NaOH (3 – 5 %) u anexů pracujících v OH- -cyklu 

- NaCl (5 – 10 %) u ionxů pracujících v Na+ nebo Cl- -cyklu 

Množství látky v regeneračním roztoku bývá cca 5-ti násobek užitkové kapacity. Ionexy 

pracují v následujících cyklech: 

1. výměna iontů - při filtrační rychlosti 5 až 10 m.h-1 

2. praní ionexu vodou, regenerace a následné vymytí regeneračního činidla. [13] 
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5. Využití sorpčních vlastností zeolitů 

Využití sorpčních vlastností zeolitů se neustále rozšiřuje a zahrnuje aplikace  

v průmyslu, při čištění všech druhů vod, v zemědělství, ekologii a dalších odvětvích. 

Vzhledem k zadání bakalářské práce jsou v následujícím textu stručně charakterizovány 

důlní vody, dále je zde stručně popsán dosavadní výzkum z hlediska použití zeolitu při 

úpravě a čištění důlních vod.  

5.1.  Důlní vody  

Důlní vody vznikají většinou jako výsledek různých poměrů míšení přírodních  

i antropogenních (umělých) zdrojů nebo které jsou součástí těžené suroviny, popř. jsou  

v podstatě pouze transportním médiem. Jsou tedy převážně vodami směsnými, resp. 

vodami se změněným chemismem, ať  již v důsledku vyvolaného proudění, vlivem snížení 

původního tlaku, odplynění, vlivem zdržení ve starých důlních dílech apod.  

To, že důlní vody jsou v podstatě podzemními a povrchovými vodami, jejichž 

vznik způsobila lidská činnost a dále skutečnost, že jsou svým vznikem vázány na jinak 

hospodářsky využívané objekty (důlní díla pro průzkum, otvírku nebo těžbu nerostných 

surovin), se velmi výrazně odráží v právní úpravě jejich posuzování a nakládání s nimi. 

Tato skutečnost se dotýká jak horního, tak i vodního zákona - včetně z nich vyplývající 

další legislativy.  

Hlavním kritériem, kterým důlní vody lze charakterizovat, je důlní prostor (ať  již 

povrchový nebo hlubinný), do kterého „všechny podzemní, povrchové a srážkové vody“ 

vnikly, a to bez ohledu na to, zda se tak stalo „průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží 

nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejího spojení s jinými 

stálými povrchovými nebo podzemními vodami“.  

Při tom důlními prostorami jsou všechna důlní díla a dále vyrubané, zavalené nebo 

založené prostory v hlubinných dolech, prostory po vytěženém ložisku v lomu, hliništi 

nebo po těžbě štěrků a písků z vody (tj. u ložisek nerostných surovin těžených pod 

hladinou spodních vod, v aluviálních nivách nebo ze dna vodního recipientu).  
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Důlní vodou jsou proto ty povrchové a podzemní vody, které vnikly do hlubinných 

nebo povrchových dolů, kamenolomů, hlinišť , štěrkoven a pískoven. Jsou to i doprovodné 

vody v těžených ropných a plynových ložiscích, které jsou součástí těžené nerostné 

suroviny, např. u ložisek zemního plynu a ropy, kdy při jejich těžbě jsou z ložiska 

vynášeny ložiskové kapaliny a důlní vodu lze vymezit až po separaci od těžené suroviny  

ze směsi nebo vody, které jsou používány ke vtláčení do ložiska, např. u solí a zpět jsou 

čerpané ve formě solanky nebo i roztoky vtlačované do horninového prostředí sloužící 

např. k chemické těžbě uranových rud.  

Mnohotvárnost forem důlních vod je pravou příčinou problémů s vytvořením 

jednoduché definice, která by jednoznačně vystupovala v báňské, vodohospodářské, 

odpadové i environmentální legislativě. Důsledkem uváděné specifické tvorby důlních vod 

vzniká v jejich hodnocení problém nejen mezirezortní, ale také problém interdisciplinární, 

například mezi přírodními vědami a technickými (báňskými) vědami. Za příslušnými 

ustanoveními zákonů o nakládání s důlními, resp. „zvláštními“ vodami, je totiž potřebné 

vidět různé odborné aspekty, týkající se např. lokalizace a charakteru důlních děl, jejich 

odvodňovacího účinku a vlivu na změny hydrogeologických a hydrochemických poměrů 

ložiskového území. Kvalita a množství důlních vod se v době aktivní těžby ložiska často 

velmi výrazně liší od stavu po ukončení těžby a opuštění ložiska, jejich zařazení však již 

ne. [14]  

5.2. Využití zeolitů při úpravě a čištění důlních vod  

Většinou se jedná o výzkumné práce, které byly zaměřeny na odstraňování kationů 

některých kovů.  

5.2.1. Adsorpce těžkých kovů z kyselých důlních vod přírodními 

zeolity  

Cenných výsledků bylo dosaženo při výzkumech adsorpčního chování přírodního 

zeolitu (klinoptilolitu)zjišť ováním možnosti jeho použití při zpracování kyselých důlních 

vod (AMD), obsahujících  400 mg.l-1 Fe3+, 20 mg.l-1 Cu2 +, 20 mg.l-1 Mn2+ a 120 mg.l-1 

Zn2+. [15] 
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Zkoušky pro určení jak rychlosti adsorpce, tak rovnováhy absorpce byly prováděny  

v podmínkách jednoduchých a vícesložkových roztoků. Optimální podmínky  

pro zpracování byly zkoumány pozorováním vlivu pH, přítomností konkurenčních iontů, 

různou hmotností zeolitu a tepelnou úpravou přírodního zeolitu (kalcinací a mikrovlnami). 

Zkoumání adsorpce obecně ukázalo na její rychlý průběh v prvních 40 minutách, což 

odpovídá asi 80 % celkovému odstranění. Po této počáteční rychlé periodě rychlost 

adsorpce klesá.  

Podle výzkumů rovnováhy probíhá odstraňování v pořadí Fe3+ > Zn2+ > Cu2+ > 

Mn2+ v dobré shodě s výsledky získanými použitím Langmuirovy a Freundlichovy 

adsorpční izotermy.  

Odstranění iontů těžkých kovů nebylo způsobeno jen iontovou výměnou,  

ale i vysrážením kovových hydroxidů z roztoku. Rychlost adsorpce byla přímo úměrná 

hodnotě pH roztoku. Snížení rychlosti adsorpce ve více kyselých roztocích bylo způsobeno 

konkurencí iontů vodíku. Rychlost adsorpce a kapacita závisí také na hmotnosti adsorbentu 

a tepelném zpracování mikrovlnami nebo ohřátím v peci. 

Zkoušky se vzorky AMD z dolu Wheal Jane ve Velké Británii ukázaly, že přírodní 

zeolit má velký potenciál jako alternativní nízkonákladový materiál pro zpracování 

kyselých důlních vod.  

Předběžné zpracování skutečných kyselých důlních vod ukázaly, že přírodní zeolit 

má velké možnosti, aby účinně odstranil těžké kovy z relativně zředěných kyselých 

důlních vod. Tento přirozeně se vyskytující minerál může být použit jako náhrada dražších 

adsorbentů jako je aktivní uhlí nebo jiné metody zpracování, jako je elektrodialýza a to pro 

dostupnost a nízké náklady. 

Tyto výsledky výzkumu by mohly být aplikovány i v našich podmínkách. 

5.2.2. Schopnosti klinoptilolitu a vybraných kmenů bakterií 

adsorbovat kovy z důlní vody 

Další zajímavé výzkumy byly prováděny při odstraňování As, Ni, Mn, Au, Co, Cu 

a Fe ze vzorků důlních vod s použitím originální a aktivované HCl (v roztoku  

o koncentraci 0,02 M a 0,04 M) přírodním klinoptilolitem a kmeny bakterií [16]. 
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Cílem studie bylo porovnat účinnost odstranění kationtů kmeny bakterií  

s přírodními klinoptilolitovými adsorbenty. Bacillus consortium odstranil většinu kovů až 

s 98 % účinností odstranění s výjimkou niklu, u něhož  klinoptilolit prokázal dobrou 

účinnost odstranění. Klinoptilolit aktivovaný roztokem HCl s koncentrací 0,02 M také 

prokázal vynikající odstraňovací schopnost u  Cu, Co a Fe s účinností odstranění až 98 %. 

Oba adsorbenti - klinoptilolit i bakterie prokázali schopnost odstraňovat Cu2+, Co2+, Fe2+, 

Mn2+, As3+ a Au z roztoku a slibují dobré vyhlídky na odstranění kovů z důlních vod  

a odpadních vod po zpracování nerostů stejně jako z dekontaminovaných vod. 

Bakterie ve srovnání s klinoptilolitem obecně prokázaly vyšší schopnost odstranění 

kovu. Biosorpce je složitý mechanismus zahrnující difuzi, adsorpci, chelataci (vazbu 

kovového iontu na velkou molekulu za tvorby rozpustného komplexu), komplexaci, 

koordinaci a mikroprecipitační mechanismy.  

Na druhé straně klinoptilolit adsorbuje prostřednictvím mechanismu iontové 

výměny, aktivace kyselinou zlepšuje zeolit vyluhování nezeolitových minerálů  

a připravuje místa pro výměnu iontů, čímž zvyšuje schopností zeolitů odstraňovat kovy.  

Odstraňování manganu 

Výsledky ukazují, že oba adsorbenti jsou schopni odstraňovat z vody mangan. 

Mangan byl přítomen ve velmi vysokých koncentracích ve všech vybraných lokalitách. 

Kmeny bacillus odstranily až 96 % manganu. Klinoptilolit aktivovaný 0,02 M HCl ukázal 

lepší účinnost odstraňování manganu (79 %) než aktivovaný  0,04 M HCl (64 %) nebo jen 

samotný klinoptilolit (40 %). Obecně platí, že vysoký oxidační stav snižuje hydratovaný 

poloměr kovového iontu, což je velmi příznivé pro pochody výměny iontů. Pokud je to 

pravda, pak se dá u Mn očekávat, že se snadněji odstraní než kterýkoliv jiný kov, neboť  

může mít oxidační číslo větší než 7+. Avšak nelze vyloučit skutečnost, že tento oxidační 

stav v roztoku není stabilní. Nejvyšší nejstabilnější oxidační stav, který má k dispozici Mn 

je 4+, což je stále nejvyšší, než kterýkoli z oxidačních stavů některého z kovů v tomto 

výzkumu. Oxidační stav Mn v tomto výzkumu bude s největší pravděpodobností 2+, 

protože odstranění Mn bylo srovnatelné s ostatními dvojmocnými  ionty (Cu2+ a Co2+).  
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5.3. Využití zeolitů při úpravě a čištění odpadních vod  

Přírodní zeolity prokázaly rozdílné schopnosti výměny iontů pro kationty jako je 

amoniak a ionty těžkých kovů. Některé zeolity také prokázaly adsorpci aniontů  

a organických látek z vodních roztoků.  

Zeolity jsou schopny vyměňovat kationy obecně z kapalného prostředí, tedy  

z roztoků různé povahy, ale i např. z tavenin. Velkoplošné uplatnění nalezly jen reakce  

v roztocích. V největší míře tyto aplikace představují čištění odpadních vod, ať  už 

průmyslových či městských splaškových, od amonných iontů, dále průmyslových 

odpadních vod od těžkých kovů a rovněž vod v jaderných elektrárnách od radionuklidů. 

Jedním z nejprostudovanějších způsobů použití zeolitů je odstraňování amonných 

iontů ze splaškových i průmyslových vod, a to díky vysoké selektivitě klinoptilolitu  

a phillipsitu vůči tomuto kationu.  

Městské splaškové vody obsahují průměrně kolem 60 mg.l-1 NH4
+, lokálně však 

může tato hodnota činit až několik set mg.l-1 (např. u závodu na výrobu umělých hnojiv).  

Z takto koncentrovaných vod se podařilo odstranit 90 % amonných iontů výměnou  

na klinoptilolitu, na phillipsitu dokonce 95 %. Při použití klinoptilolitu v sodnovápenatém 

cyklu dosahuje účinnost tohoto procesu až 97 %, koncentrace NH4
+ na výstupu z ionexové 

kolony nedosahuje ani 2 mg.l-1.  

K regeneraci se používá roztok chloridů - sodného a vápenatého. V některých 

čistírnách je uplatňována třístupňová regenerace materiálu zahrnující klasickou regeneraci 

chemickou (roztoky H2SO4, HNO3, HCl, NaOH, NaCl, NaClO), dále termickou (zahřátí  

na teploty 300 – 600 °C) a nakonec biologickou nitrifikačními bakteriemi.  

Navíc v budoucnu by se měl výzkum také zaměřit na regeneraci vyhořelého zeolitu  

použitím jednoduchých metod pro recyklaci adsorbentu. [4], [6] 
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5.3.1. Odstraňování čpavku iontovou výměnou 

USA 

Zvyšování produkce a intenzifikace zemědělské výroby umělými hnojivy v 50.  

a 60. letech minulého století způsobily znečištění vod čpavkovým dusíkem. Tento problém 

byl řešen vůbec poprvé  v USA pomocí přírodního klinoptilolitu, jehož ložiska se vyskytují 

v lokalitě Hector v Kalifornii. Klinoptilolit tufového původu byl použit ve frakci zrna  

od 0,2 do 0,8 mm ve filtračních kolonách, který iontovou výměnou zbavoval odpadní vodu 

čpavku v druhém nebo třetím stupni čištění. Na tomto principu se úspěšně čistí odpadové 

vody v Rosemontě ve státě Minnesota již od roku 1975 s poměrně malou denní kapacitou 

2200 m3. Šest filtrů o objemu 8,5 m3 obsahuje 90 t zrnitého klinoptilolitu. Dalším 

příkladem použití tohoto druhu zeolitu je městská čistírna odpadních vod, která čistí vody 

z Restonu a Alexandrii ve Virgínii o kapacitě 200 000 m3.den-1 pomocí náplně 

klinoptilolitu o hmotnosti dva tisíce tun.  

Aby nedocházelo ke znečišť ování jezera South Tahoe v Kalifornii čpavkem 

z komunálních odpadních vod, byla v 70. letech vybudována na jeho březích iontová  

a regenerační zeolitová čistící stanice.  

Itálie  

V Bari je v provozu od r. 1978 čistírna odpadních vod s kapacitou 38 000 m3.den-1 

s koncovým filtrem naplněným klinoptilolitem pro odstranění čpavku. Regenerace zeolitu 

se provádí mořskou vodou. 

Rusko 

V Moskvě pracuje Rublevská úpravna vody o kapacitě 300 l.s-1, která má zařazen 

kromě filtrů s křemičitým pískem i jeden filtr zeolitový, v němž jsou vrstvy klinoptilolitu 

rozloženy po výšce podle zrnitosti od 7 mm do nejnižší frakce 0,5 mm  

(ze zdola směrem nahoru). Uvádí se, že tento filtr zachycuje nejen čpavek, ale i stopové 

koncentrace těžkých kovů. 
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Maďarsko 

Ve městě Vác byla postavena kompletní zeolitová úpravna vody, včetně regenerace  

o kapacitě 50 m3.den-1, která odstraňuje z podzemních vod čpavek, železo a mangan. [17] 

Česká republika 

V současné době nabízí firma Abess, s.r.o. z Unhoště čistírny odpadních vod jak  

pro domovní účely, tak pro menší průmyslové provozy, které využívají zeolity.  

Ve výrobním programu uvádí: „Dodáváme čistírny a technologie, které umožňují 

zabezpečit dodržování zákonných norem pro vypouštění odpadních vod, ale zejména 

snižovat náklady v oblasti vodního hospodářství. Naše řešení umožňují účinné čištění 

technologických vod a jejich dlouhodobé využívání v uzavřených okruzích. Tato zařízení 

jsou určena na snižování obsahu anorganických látek (např. jemných částic obrusu skla, 

kamene apod.), organických látek (např. ropných látek), ale i snižování obsahu kovů  

ve vodě (např. Pb, Sn, Ag, Cu, Cr, Zn, Cd). Každá čistírna je dodávána jako individuálně 

řešené zařízení pro zadaný provoz. Účinnost čištění a kontinuální provoz umožňuje 

dlouhodobě zachovat kvalitní náplň vody v technologickém okruhu. Tím se významně 

snižují náklady na vodné, stočné a na spotřebu chladících emulzí, případně nákladů  

na zneškodnění použité náplně okruhu jako nebezpečného odpadu. Spolupracujeme  

s našimi zákazníky při realizaci opatření v rámci plnění podmínek norem ISO 14000 a při 

řešení projektů úspory spotřeby vody a minimalizace produkce odpadů. Námi řešené 

projekty přináší zákazníkům rychlou návratnost vynaložených finančních prostředků, která 

nikdy nepřekračuje dobu dvou let. Novou službou, kterou naše společnost připravuje  

pro své zákazníky, je čištění odpadních technologických vod pomocí mobilní čistírny 

technologických vod. Podle požadavků zákazníka zajistíme pravidelné čištění 

technologických odpadních vod a odpadním jímek v provozech, kde z ekonomických nebo 

provozních důvodů není možné instalovat samostatnou čistírnu. Naše společnost provede 

vyčištění technologických vod tak, aby je bylo možné bez rizika vypustit do splaškové 

kanalizace. Tímto způsobem lze významně zlepšit vliv daného provozu na životní 

prostředí, ale zejména snížit náklady na likvidaci těchto kapalných odpadů.“ [18]  
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5.4. Využití zeolitů v dalších odvětvích  

V průmyslu se zeolity využívají jako adsorbenty, molekulární síta, iontoměniče, 

katalyzátory a dehydratační prostředky. Jako příklady uvádím: 

- výroba pucolánového cementu  

- výroba lehkých stavebních látek  

- plniva (papír, guma, plasty)  

- detergenty (náhrada toxických polyfosfátů) 

-  využití v kosmetice, zdravotnictví, energetice 

-  sušení plynů (chladírenský průmysl) [4] 

V zemědělství zeolity: 

- jako adsorbenty zlepšují hospodaření půdy s hnojivy a vodou  

- obohacují půdu o biogenní a stopové prvky  

- zlepšují využití živin krmiva při chovu zvířat  

- podporují vývoj jedince  

- působí vyrovnaně na mechanismus trávení zvířat 

-  zlepšují bonitu písčitých a iritovaných půd  

- neutralizují kyselé půdy  

- likvidují zápach z výkalů ve stájích  

- používají se jako příměs do přírodního anebo umělého krmiva v množství 3 - 5 %  

- slouží k podestýlce v množství 10 % spotřebovaného krmiva [4] 

Zemědělský odpad s obsahem zeolitu se dá zpracovat zahřáním na teplotu 65° C  

a lisováním na velmi účinné biologické hnojivo: hnojivo je biologicky čistý produkt, 

protože při tepelné úpravě se v něm zastaví klíčivost semen a zničí všechny plísně, 

koliformní bakterie a další škodlivé zárodky. 

Při zlepšování životního prostředí slouží zeolity k: 

- čištění zemního a jiných plynů od CO2, H2S, SO2, NH3 
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-  fixaci radionuklidů v odpadových vodách jaderných elektráren a při výrobě 

cementů (Cs, Sr, Co, Cr)  

- likvidaci ropných havárií (v kombinaci s perlitem)  

- neutralizaci kyselých a lesních půd  

- zvyšování odolnosti lesních porostů  

- k filtraci vody pro akvária, jezírka a rybníky [4] 
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6. Laboratorní práce použití přírodního zeolitu ve 

vzorku surové důlní vody  

Účelem laboratorní práce bylo odzkoušení schopnosti přírodního zeolitu snížit 

obsah manganatých kationtů a síranových aniontů ve vzorcích surové důlní vody a 

neutralizované důlní vody z lokality Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., odběrné 

místo Lomnice. Ke zkouškám byl k dispozici zrnitý přírodní zeolit. 

6.1. Metodika a postup stanovení  

Pro jednotlivé zkoušky byl použit vždy stejný objem důlní vody v množství 

jednoho litru a navážka zeolitu se zvyšovala postupně od 2 gramů až do 12 gramů.  

Zkoušky byly provedeny ve dvou sériích – se surovou důlní vodou a posléze s důlní 

vodou neutralizovanou 10 % vápenným mlékem. Koncentrace železa ve vstupním vzorku 

důlní vody byla 40 mg.l-1. 

Navážené množství zeolitu bylo smícháno se surovou důlní vodou a po 

jednohodinovém promíchávání při 150 ot.min-1 na míchací koloně firmy Lovibond ET 720 

byla zjišť ována hodnota pH v suspenzi a po filtraci suspenze i pH ve filtrátu. Poté 

následovalo stanovení obsahu manganu a síranů ve filtrátu. 

Stanovení manganu 

Pro stanovení Mn byla použita metoda převedení na manganistan absorpční 

spektrometrií. 

Přesný postup: Do 50 ml odměrné baňky bylo přidáno 25 ml vzorku surové důlní 

vody a 25 ml destilované vody. Následně bylo přidáno 2,5 ml směsného činidla a 0,5 g 

peroxosíranu amonného, směs se pomalu ohřála k varu a mírně byla vařena po dobu 10 

min. Po ochlazení na teplotu laboratoře bylo přidáno 0,1 g peroxosíranu amonného  

a objem roztoku byl doplněn destilovanou vodou na 50 ml. Po deseti minutách se měřila 

absorbance roztoku při vlnové délce 525 nm. Od naměřené hodnoty byla odečtena 

absorbance slepého stanovení s destilovanou vodou. Koncentrace Mn byla zjištěna 

z příslušné tabulky. 
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Postup pro neutralizovanou důlní vodu byl stejný, pouze do 50 ml odměrné baňky 

bylo přidáno 10 ml vzorku a 40 ml destilované vody. 

Stanovení síranů 

Stanovení probíhá na přístroji HACH DR/2000 (Direkt Reading 

Specrophotometer). Tato metoda je přednastavená ve spektrofotometru pod předvolbou 

číslo 955. Koncentrace se stanovuje při nastavené vlnové délce 450 nm. Vzorek se před 

stanovením smísí v kyvetě s reagentem SulfaVer4, který je složen z kyseliny citrónové a 

chloridu barnatého. V kyvetě dochází k reakci síranů a barnatých iontů za vzniku 

sraženiny. 

Naměřené výsledky jsou uvedeny v tabulce 5 a 6. 

Tabulka 5: Surová důlní voda se zeolitem 

mzeolitu Vsur.důl.vody c Mn2+ c SO4
2- číslo 

vzorku g l 
pH před 
filtrací 

pH po 
filtraci 

     A 
mg.l-1 mg.l-1 

vstup - 1 3,14 3,20 0,674 3,42 1856 
slepý vz. - - - - 0,022 - - 

1 2 1 3,13 3,22 0,649 3,29 1955 
2 4 1 3,10 3,19 0,654 3,31 1860 
3 6 1 3,13 3,20 0,657 3,32 1802 
4 8 1 3,15 3,22 0,667 3,36 1857 
5 10 1 3,14 3,22 0,673 3,38 1931 
6 12 1 3,14 3,23 0,677 3,42 1882 

Ze zjištěných hodnot je zřejmé, že  přírodní zeolit v množství od 2 do 12 gramů, 

který působil po dobu jedné hodiny na jeden litr surové důlní vody významně nesnížil 

koncentraci manganatých kationů ani síranových anionů, které v ní byly obsaženy. 

Tabulka 6: Neutralizovaná důlní voda (vápenným mlékem 10%) se zeolitem 

mzeolitu Vneutr..důl.vody c Mn2+ c SO4
2- číslo 

vzorku g l 
pH před 
filtrací 

pH po 
filtraci 

     A 
mg.l-1 mg.l-1 

vstup - 1 6,93 6,95 0,139 3,51 1988 
slepý vz. - - - - 0,012 - - 

1 2 1 6,90 6,94 0,140 3,55 1917 
2 4 1 6,91 6,91 0,141 3,58 1986 
3 6 1 6,93 6,90 0,169 3,98 1936 
4 8 1 6,94 6,89 0,139 3,54 1956 
5 10 1 6,93 6,86 0,140 3,55 1970 
6 12 1 6,95 6,84 0,142 3,6 2004 
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Podobně negativních výsledků bylo dosaženo i v případě, že surová důlní voda byla 

neutralizována vápenným mlékem a pH se zvýšilo na hodnotu 6,90 až 6,95. 

Výsledky experimentů, které byly zaměřeny na odstranění iontů manganu a síranů 

z důlních vod pomocí přírodního zeolitu, byly negativní. V další fázi je možno navrhnout 

použití modifikovaného zeolitu, který bude uveden do aktivní formy v závislosti na 

složkách, jejíchž odstranění z důlní vody je požadováno. 
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7. Závěr 

Přírodní zeolity pro svůj mineralogický původ, fyzikální strukturu a chemické 

složení získaly vlastnosti, kterými se výrazně odlišují od ostatních minerálů. 

Jde zejména o jejich adsorpční vlastnosti, schopnosti působit jako iontoměniče 

nebo molekulární síta, a proto přitahují pozornost vědeckých a výzkumných pracovníků. 

Cílem bakalářské práce bylo popsat sorpční vlastnosti přírodního zeolitu,  

 experimentálně zjistit chování  v surové důlní vodě a posoudit jeho možnosti pro čištění 

důlních vod. 

V teoretické části je nejdříve věnována pozornost adsorpčním jevům  

a vysvětlení, jak probíhají u přírodních zeolitů zejména z hlediska efektivního průměru 

jejich vstupních pórů. 

Teoreticky jsou dále popsány i procesy iontové výměny, avšak praktické působení 

zeolitů jako iontoměničů je hodnoceno na základě poznatků, které byly získány studiem 

zahraničních výzkumných prací věnovaných adsorpci těžkých kovů z kyselých důlních 

vod.  

Na základě výsledku těchto prací, které specifikují podmínky pro účinné 

odstraňování kationů zejména železa, zinku, mědi a manganu, ale např. i arzenu, niklu  

a kobaltu z důlních vod přírodními zeolity, bude možno přikročit k jejich provoznímu 

uplatnění. Využívá se především klinoptilolit, který je nejrozšířenější, je nejvíce 

prostudován a jeví se jako nejvýhodnější. Tyto výsledky by mohly být aplikovány i u nás.  

V provozním měřítku se zatím zeolity při čištění důlních vod dosud nevyužívají, 

proto byly alespoň krátce shrnuty zkušenosti s jejich provozní aplikací při čištění 

odpadních vod v několika zemích. 

Laboratorní ověření schopnosti obdrženého přírodního zeolitu snížit koncentraci 

manganatých kationtů a síranových aniontů v  kyselé důlní vodě z  Lomnice v lokalitě 

Sokolovské uhelné společnosti, které byly provedeny, však proběhlo s negativním 

výsledkem. 
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Proto by bylo účelné použít k dalšímu ověření zeolit modifikovaný pro tyto 

specifické podmínky. 
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