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Anotace: Tenzidy jsou látky, které se hromadí na fázovém rozhraní a snižují mezifázovou 

energii soustavy. Detergenty jsou směsi tenzidů a dalších přísad sloužící k odstraňování 

nečistot.Dříve používané tenzidy svým chemickým složením byly příčinou eutrofizace 

vod. Při používání moderních tenzidů (např.zeolitů) je ale jejich negativní vliv na životní 

prostředí malý, s výjimkou tzv.praní kontaminových půd, při kterém sice dokonale odstraní 

znečišťující látky, ale samy v půdě zůstanou a jsou ekotoxické pro půdní mikroedafon 

(bakterie). 

 

Klíčová slova: tenzidy, detergenty, eutrofizace, zeolity, ekotoxicita, kontaminované půdy 

 

Annotation: Surfactants are substances that accumulate at the interface and reduce 

interfacial energy system. Detergents are mixtures of surfactants and other ingredients used 

to remove contaminants. Previously used surfactants to their chemical composition were 

the cause of eutrophication of water. When using modern surfactants (např.zeolitů) but 

their negative impact on the environment a littlewith the exception of tzv.praní 

kontaminových soils, in which, while completely removing pollutants, but they remain in 

the soil and for soil ecotoxicity mikroedafon (bacteria). 
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Seznam zkratek 

AE oxyethylenát mastného alkoholu 

AES alkylpolyglykolsulfát (alkylethersulfát) 

AOS -olefin-sulfonát 

APE oxyethylenovaný alkylfenol (užívá se též APEO, APO, PEO) 

APG alkylpolyglykosid 

AS alkylsulfát 

LAS lineární sek-alkylbenzensulfonát (užívá se též LABS, LAB, ABS) 

MES methylestersulfonát (užívá se též FES, ES) 

PEG polyethylenglykol 

SAS sek-alkansulfonát (parafin sulfonát) 
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1 UVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Ať si to již uvědomujeme nebo ne, tenzidy jsou obsažené v běžně dostupných 

komerčních přípravcích a prostředcích a působí tak bezprostředně na každého jedince. 

Nedílnou součástí mycího (pracího i čistícího) prostředku jsou totiž právě téměř 

všudypřítomné tenzidy. Převedenou nečistotu ale nelze nijak skladovat na určených 

skládkách jako odpady, ale nečistota společně s pracím a čisticím prostředkem společně 

s vodou přecházejí přes čistírny odpadních vod do vodního ekosystému. Tenzidy použité 

v mycích, pracích a čisticích prostředcích by měly být proto rychle a dokonale biologicky 

rozložitelné.  

Právě touto problematikou bych se rád zabýval ve své bakalářské práci. V úvodu se 

zaměřím nejprve na stručnou charakteristiku jednotlivých tenzidů, se kterými se lze v praxi 

setkat. Zaměřím se rovněž na jejich rozpustnost ve vodě a s tím související problematikou 

jejich eutrofizace. Pozornost budu rovněž věnovat platné legislativě v této oblasti. Hned 

v úvodu poukazuji na nutnost biologické rozložitelnosti, a proto se ve své práci zaměřuji 

rovněž na možné technologie jejich odstraňování. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Ihned v úvodu bych chtě poznamenat, že názvosloví v oboru chemie tenzidů prošla 

v 2. polovině 20. stol. řadou změn. Velmi často se však doposud používá jak nesprávná 

terminologie i nomenklatura. Mnozí autoři se shodují, že je to způsobeno také tím, že se o 

problematice tohoto oboru v chemických časopisech česky téměř vůbec nepsalo. 

K nepatrnému zlepšení došlo až v posledních letech. Termíny tak vznikaly často ve 

výrobní praxi, odkud pak byly a neustále jsou přejímány i do odborné literatury. Z tohoto 

důvodu zde proto uvádím upřesnění a vysvětlení několika základních názvů. [1] [2] 

Tenzid (také povrchově aktivní látka) je povrchově aktivní organická látka, která je 

schopna se hromadit již při nízké koncentraci na fázovém rozhraní a tím snižovat 

mezifázovou respektive povrchovou energii soustavy. [3] 

Detergent je směs tenzidů a dalších látek, která má schopnost odstraňovat nečistoty. 

Detergence je vlastně schopnost převádět nečistotu z pevného povrchu do objemové fáze 

roztoku. [3] [4] 

Tenzidy lze klasifikovat podle různých měřítek. Může to být na základě jejich 

hydrofobní (nesmáčivé) složky, číselných kódů HLB, použití, biologické rozložitelnosti, 

případně také schématu CID apod.). Nejrozšířenější je ale členění na základě jejich 

ionicity. [5] Podle tzv. ionicity jsou správné následující termíny pro pojmenování tenzidů. 

Tenzidy ionické, které se dále dělí na anionické, kationické a amfoterní a tenzidy 

neionické, u kterých se rozlišují oxyethylenáty a polyhydroxysloučeniny. Tyto názvy by se 

tedy měly používat místo dříve užívaných názvů: anionaktivní, kationaktivní 

a neionogenní tenzid. [6] Běžně používané neionické tenzidy, které se podle nomenklatury 

nazývají oxyethylenáty, obsahují oproti původní molekule ještě jednu případně více 

oxyethylenových skupin (-CH2-CH2-O-). Názvy ethoxyláty, tím méně pak etoxyláty, jsou 

tedy zcela nesprávné, protože ethoxylová skupina je -OCH2CH3. Termín ethoxyláty, který 

se používá běžně jak v české tak také v zahraniční odborné literatuře, lze tedy přijmout 

jako technický termín, nikoliv však jako termín chemického názvosloví. [7] 

Tenzidy používané běžně v praxi pro výrobu různých čisticích prostředků 

(detergentů) bývají téměř vždy směsí mnoha sloučenin a to nejen organických, ale také 

anorganických sloučenin. Z tohoto důvodu se proto používají místo chemických názvů 
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běžně technické nebo i mnohdy komerční názvy. Navíc se také celá řada tenzidů označuje 

často různými zkratkami, které bývají převzaty zpravidla z angličtiny.  

Nejdříve byl používán pojem „syntetické prací prostředky“, které ve svých jazycích 

přijala literatura německá (Synthetische Waschmittel) a anglická literatura (Detergents). 

Rovněž bylo používáno pojmenování syntetické detergenty, zkráceně se označovaly jako 

sydety. Ty byly používány především k pojmenování takových detergentů, které 

obsahovaly různé syntetické tenzidy. Vzhledem k tomu, aby bylo možné detergenty odlišit 

od těch, které obsahovaly jako tenzid mýdlo, tedy sodnou sůl mastných kyselin, obvykle 

C12-C18. [4] 

V českém názvosloví se v minulosti s oblibou začal používat velmi často také 

starší, avšak nepřesný název pro syntetické tenzidy, saponáty. Tento termín měl vlastně 

odlišit syntetické výrobky od běžného mýdla. Jak jsem již uvedl, tento termín však zcela 

přesně nevystihoval, zda se jedná o čistotu povrchově aktivních látek anebo o jejich směs 

s dalšími látkami.  

V přírodě se lze setkat i s tenzidy přírodního původu tzv. saponiny, což jsou 

glykosidické tenzidy běžně obsažené v rostlinách. Mohou se běžně vyskytovat například 

v odpadních vodách z cukrovarnického průmyslu. [8] 

Zajímavé jsou Zprávy Moráka, [9] [10] který v nich načrtl zajímavý světový vývoj 

výroby a spotřeby tenzidů ve světě v letech 1995 - 2005. Na základě jeho odhadu 

vyplynulo, že Severní Amerika ale také západní Evropa spotřebovává přibližně polovinu 

světové výroby tenzidů a jeho předpokladem bylo, že tento podíl příliš neklesne ani 

v následujících letech. Vyšší nárůst ve své studii očekával také v Asii a ostatních částech 

světa. Uvádí zde rovněž, že nejvyšší podíl na spotřebě mají právě anionické a neionické 

tenzidy. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že právě jejich biologická rozložitelnost je 

a i v budoucnu pravděpodobně také čím dál tím více i bude ta nejdůležitější.  

Tento požadavek je alarmující již z toho důvodu, že anionické a neionické tenzidy 

se používají jak v mycích tak i v pracích prostředcích pro domácnost ale i průmysl. 

Neionické navíc rovněž při úpravě textilu. Kationické tenzidy se aplikují v různých 

avivážních prostředcích, které jsou dnes snad používány při praní v každé domácnosti. 

Amfoterní tenzidy patří již mezi speciální tenzidy, užívané výhradně například v různých 

kosmetických mycích prostředcích. [11] [12] 
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Lze se setkat s klasifikací tenzidů také podle vyráběného množství. Podle tohoto 

pohledu je lze klasifikovat na základní, speciální a perspektivní.  

A právě zde bych se opět ještě rád vrátil k Zprávám Moráka, ve kterých mě zaujala 

jeho kalkulace. Podle něho představují základní tenzidy s cenou pod 1 USD/kg a se 

spotřebou 6,5 Mt/rok 60 % veškeré světové spotřeby tenzidů. Jedná se o následujících šest 

typů tenzidů: mýdlo 21 %, lineární alkyl sulfonát (LAS) 19 %, alkyletoxylát (AE) 7 %, 

natrium-alkylpolygykolsulfát-alkylethersulfát (AES) 5 %, natrium-alkylsuflát (AS) 5 % 

a oxyethylenové alkylfenoly (APE) 3 %.  

Speciální tenzidy již mají cenu vyšší než 2 USD/kg. Jedná se o poměrně široký 

sortiment tenzidů o celkovém množství 4,5 Mt/rok, což je 40 % světové spotřeby. Při 

zachování terminologie podle ionicity je pak jejich zastoupení následující: anionické 

a amfoterní 25 %, kationické 30 % a neionické 37 %. Z těchto pak jsou většinové tyto 

typy: betainy 500 kt/rok, aminoxidy 400 kt/rok a alkylpolyglykosidy (APG) 150 kt/rok. 

Cena perspektivních tenzidů se pohybuje v rozmezí 1-2 USD/kg. Do této třídy patří hlavně 

tenzidy, které se vyznačují nízkými výrobními náklady a zároveň ještě dobrými 

aplikačními vlastnosti. Tyto anionické tenzidy (AT) právě začínají v určitých případech 

nahrazovat lineární alkyl sulfonát. Jedná se především o α-olefinsulfonáty (AOS) 

150 kt/rok, alkylsulfonáty (SAS) 150 kt/rok a morfolinoethansulfonová kyselina (MES) 

50 kt/rok. [9] [10] 
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3 TENZIDY  

Z historických pramenů vyplývá, že první hlavní povrchově aktivní látkou bylo 

mýdlo. K prudkému rozvoji petrochemického průmyslu došlo hlavně po druhé světové 

válce. Vznikla tím však nutnost odlišovat nové syntetické produkty od klasických mýdel. 

Takže také názvosloví v této oblasti prošla ve druhé polovině 20. století řadou významných 

a radikálních změn. A jak jsem již na tuto skutečnost upozornil v předchozí kapitole, lze se 

proto i dnes setkat se zkreslenými a především různorodými názvy pro povrchově aktivní 

látky (PAL). Nutno však podotknout, že nejen u spotřebitelské veřejnosti, ale i v odborné 

literatuře. [2] [7] 

Všeobecný pojem povrchově aktivních látek (PAL) se užívá stále ještě dodnes. 

Nutno poznamenat, že je tento pojem mezinárodně akceptovaný, a sice v anglickém jazyce 

jako Surface Active Agents, zkráceně Surfactants, v německém jazyce zase Tenside 

(z latinského tensio, vyjadřující měnící se povrchové a mezifázové napětí). [1] [2] [12] 

Mezinárodní organizace pro povrchově aktivní látky (CID, Comité International des 

Dérivés tensio-actifs) vydala pro povrchově aktivní látky sjednocující nomenklaturu.  

Nemělo by ale docházet k záměně dvou následujících termínů, tenzid a detergent, 

vzhledem k tomu, že jak již bylo odvozeno v předchozím textu, podstatně se liší svými 

vlastnostmi. Tenzid je taková organická látka, která se vyznačuje tím, že má schopnost se 

hromadit již při nízké koncentraci na fázovém rozhraní a tak snižovat mezifázovou energii 

soustavy. [8] Podstatou snižování povrchového napětí je vlastně jejich molekulární 

struktura. Naopak pojem detergent by měl být používán především pro takovou směs 

tenzidů a doplňujících přísad, které dohromady slouží k co nejlepšímu aplikačnímu účinku a 

to především detergentnímu. [7] Detergenty jsou tedy prostředky určené především k praní 

a čištění, které kromě tenzidů obsahují i jiné složky, kterými jsou především různé aktivační 

přísady (např. křemičitany, polyfosforečnany, polykarboxylové kyseliny, deriváty škrobu 

a celulosy, aj.). Mohou to být také různé plnící přísady, které se využívají k dosažení vhodné 

prodejní formy a také koncentrace jednotlivých složek (např. síran sodný) a také některé 

další speciální přísady jako inhibitory koroze, optické zjasňovací prostředky, barviva, 

antistatické látky nebo parfémy. [13] 
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3.1 Obecný popis a stavba  

Také v přírodě se lze setkat s tenzidy, které se nazývají biotenzidy. Mohou být 

vylučovány např. bakteriemi. Převážnou většinu však tvoří uměle připravené, tedy tenzidy 

antropogenního původu. Jejich významnou vlastností je jejich schopnost samovolně se 

koncentrovat na fázovém rozhraní, což jsou plochy, které oddělují dvě fáze soustavy, jimiž 

mohou být kapalina/kapalina, kapalina/plyn a kapalina/pevná látka. Tak mohou snižovat 

povrchovou, případně mezifázovou energii soustavy. [5] [6] [14] Právě tímto snížením 

povrchového napětí rozpouštědel tenzidy usnadňují smáčení tohoto povrchu a tím 

odstranění nečistot. [15] Ke koncentraci molekul tenzidu na fázovém rozhraní dochází 

především jejich difusí na povrch kapalné fáze, tedy rozpouštědla. Na tomto fázovém 

rozhraní se hromadí, adsorbují a vytvářejí tak monomolekulární vrstvu.  

V soustavě kapalina/plyn s tenzidem, který je rozpuštěn v kapalné fázi dochází při 

adsorpci na pohyblivém fázovém rozhraní rovněž k snížení povrchového napětí. 

V soustavě kapalina/kapalina se pak tenzid adsorbuje na povrchu jedné z přítomných 

kapalných fází a snižuje tak mezifázové napětí. V soustavě kapalina/pevná látka se zase 

tenzid rozpuštěný v kapalné fázi adsorbuje na povrchu buď kapalné, nebo pevné fáze 

a snižuje tak opět mezifázové napětí respektive smáčecí napětí. [2] 

Příslušné specifické vlastnosti tenzidů jsou odvozeny od chemické a fyzikální 

struktury jejich molekul. Ty mají asymetrický, dipolární charakter s výrazným dipólovým 

momentem. Asymetrická struktura molekuly má za následek především jeho amfipatické 

vlastnosti, což znamená, že má hydrofobní (nepolární) a hydrofilní (polární) vrstvu. Obecně 

se molekula tenzidu skládá ze dvou polárně rozlišených částí. Hydrofobní část molekuly, 

která je orientována směrem ven k molekule vody, je tvořena dlouhým uhlovodíkovým 

řetězcem (C8 a více). Tyto uhlíkaté řetězce mohou být fluorované, perfluorované a nebo 

siloxanové. Mohou být rovněž rozvětvené a také navázané na benzenová jádra.  

Úměrně [16] s rostoucí délkou uhlíkatého řetězce dochází zároveň také k zvětšení 

povrchové aktivity tenzidů, což je právě charakterizováno snižující se rozpustností látek ve 

vodě a směsi organického rozpouštědla a vody. Hydrofilní část molekuly bývá vždy tvořena 

alespoň jednou funkční skupinou, která má heteroatomy (např. -SO3H, -COOH, a další) 

a která směřuje ke smáčenému povrchu. [12] [17] [18] 
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Chemická skladba tenzidu je celkem vhodné měřítko na posouzení aplikačních 

možností tenzidu jako podpůrného přípravku ve funkci emulgátoru, dispergátoru, smáčedla, 

pracího a čisticího prostředku nebo stabilizátoru. [17] 

Z chemického hlediska lze členit tenzidy na anionické, kationické, neionické 

a amfoterní. [19] Anionické tenzidy disociují na povrchově aktivní anion, kationické na 

povrchově aktivní kation, neiontové nedisociují a rozpouštějí se tak solvatací většího počtu 

hydrofilních skupin a amfoterní tenzidy nabývají anionický nebo kationický charakteru a to 

především v závislosti na hodnotě pH prostředí. [17] 

Jako typický příklad účinku tenzidů bych uvedl proces praní a mytí, kdy je 

rozpouštědlem voda (viz Obrázek 1).  

 

Obrázek 1: Proces mytí a praní (http://upload.wikimedia.org) 

http://upload.wikimedia.org/
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Jedna část molekuly (hydrofilní) je během procesu praní a mytí přitahována k vodě 

a zároveň je odpuzována od organických nepolárních činidel jako například lipidů 

(lipofobní). Druhá část molekuly (hydrofobní) je pak zase naopak odpuzována od vody 

a přitahována k lipidům (lipofilní). V tomto případě dochází ke snížení povrchového 

napětí, a sice v důsledku adsorpce molekul tenzidu na fázovém rozhraní voda/nečistota, 

důsledkem čehož dochází k odloučení špíny s povrchu čištěného materiálu.  

Tenzid v čisticím prostředku vlastně zajišťuje dokonalé smočení nečistot na povrchu 

znečištěné látky, odstraňuje je z jejího povrchu a zabraňuje jim opětovně se na jejím povrchu 

zpětně usadit. Tenzidy vytváří tzv. micely, které pak nečistoty obalují, převedou následně do 

prací lázně a zabraňují tak jejich opětovné redepozici zpět na textilii. [20] 

Tenzidy mohou mít v molekule také dvě hydrofilní a jednu hydrofobní část, dále 

hydrofilní část mezi dvěma hydrofobními částmi anebo hydrofilní část ve středu jedné 

hydrofobní části. 

Jak již bylo uvedeno výše, typickou vlastností tenzidů je tvorba micelárních 

roztoků. Schopnost vytvářet micely je podmíněna především přítomností hydrofobní 

a hydrofilní skupiny v molekule tenzidu. V roztocích, kde je koncentrace tenzidů nízká, se 

molekuly tenzidů vyskytují hlavně jako monomery. S jejich zvyšující se koncentrací se 

začnou molekuly postupně formovat a vytvářejí se micely. Koncentrace tenzidů ve vodě, 

kdy se začínají objevovat micely, se pak nazývá kritická micelární koncentrace. Molekuly 

tenzidů jsou v těchto micelách uskupeny tak, že vnější vrstva je tvořena hydrofilní části 

monomerů a vnitřní vrstva pak hydrofobní částí. Díky této struktuře má micela hydrofilní 

vlastnosti a může se proto rozpouštět ve vodě. [11] [18] [21] 

3.2 Ionické tenzidy 

Ionické tenzidy obsahují ve své molekule hydrofilní funkční skupiny, které pak ve 

vodě disociují na ionty. Výsledné ionty jsou pak nositelé povrchové aktivity a bývají, jak již 

bylo uvedeno, tvořeny hydrofobním radikálem vázaným buď přímo na polární disociovanou 

skupinu, nebo i přes další skupiny. 

Ve vodném prostředí se ionické tenzidy štěpí podle následujícího schématu: 
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kde je: 

R  hydrofobní uhlíkatý radikál, 

XY  iontová elektrolyticky disociovaná skupina, 

 anionický tenzid se záporným nábojem hydrofobního radikálu, 

 kationický tenzid s kladným nábojem hydrofobního radikálu. [2] 

3.2.1 Anionické tenzidy 

Anionické tenzidy prezentují 70 až 75 % z celkové světové produkce tenzidů, ve 

kterých jsou funkčními skupinami především hydrofilní části molekuly (-COOH,  

-SO3H, aj.). Mají nízkou detergenční účinnost, ale výbornou smáčecí účinnost, a proto je 

jejich hlavní oblast použití v kapalných pracích, mycích a smáčecích prostředcích. 

Nejrozšířenějším anionickým tenzidem je poměrně dobře biodegradabilní lineární 

natrium-sek-alkylbenzensulfonát (alkyl C12-C15, nejčastěji C12) tzv. LAS I, jehož 

strukturní vzorec je uveden na Obrázku č. 2. [12] Ve srovnání s ostatními sulfonáty má 

natrium-dodecylbenzensulfonát (LAS) tu výhodu, že kyselina dodecylbenzensulfonová, 

ze které se vyrábí neutralizací hydroxidem sodným, je stabilní a dá se bez problémů 

transponovat a neutralizovat až na místě výroby detergentu.  

 

Obrázek 2: Strukturní vzorec natrium-sek-alkylbenzensulfonát (http://chemicke-listy.vscht.cz) 

Do poloviny 60. let nahradil doposud používaný a zároveň velmi špatně biologicky 

rozložitelný rozvětvený alkylbenzensulfonát II (alkyl tvořil tetramer propylenu), proto lze 

také předpokládat, že LAS zůstane ještě řadu let základním tenzidem pro čisticí prostředky, 

tzn. práškové prací prostředky a kapalné mycí a prací prostředky. [17] Ve světě jsou pro 

výrobu LAS a pro výrobu lineárního alkylbenzenu, který je jeho výchozí surovinou, 

vybudovány velké výrobní kapacity, přičemž další se staví zejména v Asii. Nutno 

http://chemicke-listy.vscht.cz/
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poznamenat, že v Evropě a Severní Americe je v posledním desetiletí zaznamenán jejich 

mírný pokles. [22] 

V 80. letech zase byly testovány methylestersulfonáty VI (MES, viz Obrázek 3), 

které měly být původně náhradou LAS. Hydrofobní část jejich molekuly tvořil methylester 

vyšších mastných kyselin (např. z kokosového oleje). Pro sulfonaci lze použít methylester, 

který je pouze celkově zcela hydrogenovaný. Tento anionický tenzid je používán například 

v USA a Japonsku a to pouze v omezeném množství. Jako další tenzidy vedle sulfonátů 

(LAS) se používají natrium-alkylsulfáty VII (AS) a to jak v práškových pracích 

prostředcích, tak zejména pak v kapalných mycích a čisticích prostředcích.  

 

Obrázek 3: Strukturní vzorec methylestersulfonát (http://vydavatelstvi.vscht.cz) 

Podobnou chemickou strukturu mají natrium-alkylpolyglykolsulfáty VIII tzv. 

alkylethersulfáty (AES), které se v malém množství, obdobně jako alkylsulfáty, používají 

opět v práškových pracích prostředcích. Hlavní oblast jejich použití je ale především 

v různých kapalných mycích prostředcích používaných například pro ruční mytí nádobí. Je 

zde přítomen buď jako hlavní tenzid, nebo jako vedlejší tenzid (vedle LAS). Další těžiště 

jejich použití je v různých kosmetických prostředcích, vlasových a tělových šamponech, 

tekutých mýdlech a koupelových pěnách. Ve většině těchto uvedených prostředcích bývá 

obsaženo především natrium- nebo méně často i amonium-alkylpolyglykolsulfáty. 

Zpravidla se používají oligomery s dvěma až třemi oxyethylenovými skupinami, které jsou 

poměrně velmi dobře snášeny pokožkou. Nejčastějším alkylem natrium-alkylsuflátu (AS) 

a alkylethersulfátu (AES) je C12-C14, přičemž jak již bylo uvedeno, tak nejstarším a nejdéle 

používaným anionickým tenzidem je mýdlo (C10-C22). Tento tenzid tvoří většinovou část 

receptury všech dostupných toaletních i ostatních kusových mýdel (C10 - C18). Mýdlo je 

obsaženo i když jako vedlejší tenzid ve všech práškových pracích prostředcích, kde kromě 

toho působí zároveň i jako odpěňovač (C18 - C22). Ve výše uvedeném výčtu jsem uvedl jen 

ty nejběžnější anionické tenzidy a jejich nejčastější použití. Jako další anionické tenzidy se 

používají také sulfosukcináty, isothionáty, tauridy, sarkosináty a další. [1] [2] [23] 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/
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Dalšími také velmi často používanými anionickými tenzidy jsou α-olefinsulfonáty 

(AOS), vyráběné přímo sulfonací α-olefinů (tzv. tenzidové frakce C14-C16). Vzniká při tom 

směs alkensulfonátů (70 – 80 %) a hydroxyalkansulfonátů (20 – 30 %). Olefinsulfonáty se 

používají hlavně do kapalných mycích prostředků. [17] 

Parafinsulfonáty neboli přesněji sekundární alkansulfonáty (SAS) se vyrábějí 

převážně sulfoxidací alkanů frakce C12-C18. Mají sice poměrně nízkou detergenční 

účinnost, ale zároveň také výbornou smáčecí účinnost. Využívají se proto hlavně v různých 

kapalných mycích, pracích, a smáčecích prostředcích. [19] 

Další používaný tenzid vedle již uvedených sulfonátů (LAS) v práškových pracích 

prostředcích, ale zejména pak také v kapalných mycích a čisticích prostředcích jsou 

natrium-alkylsulfáty (AS) [20] viz Obrázek č. 4, kde je uveden jeho strukturní vzorec. 

 

Obrázek 4: Strukturní vzorec natrium-alkylsulfáty (http://vydavatelstvi.vscht.cz) 

Podobnou chemickou strukturu jako výše uvedené natrium-alkylsulfáty mají 

i velmi známé natrium-alkylpolyglykolsulfáty, neboli také alkylethersulfáty (AES), které 

se používají především v malém množství v běžných práškových pracích prostředcích 

(Obrázek č. 5).  

 

Obrázek 5: Strukturní vzorec natrium-alkylglykosufát (http://vydavatelstvi.vscht.cz) 

Používají se hlavně v kapalných mycích prostředcích jako například prostředky pro 

ruční mytí nádobí a to buď jako hlavní tenzid, nebo i jako vedlejší tenzid. Další jejich 

možnou aplikací může být i v kosmetických prostředcích, různých vlasových a tělových 

šamponech, tekutých mýdlech a různých koupelových pěnách. Ve většině těchto 

kosmetických prostředcích bývá obsaženo například natrium- nebo méně často amonium- 

alkylpolyglykosulfáty. Zpravidla se však používají oligomery se dvěma až třemi 

oxyethylenovými skupinami, které jsou poměrně velmi dobře snášeny pokožkou. 

Nejčastější alkyl natrium-alkylsulfáty a alkylethersulfáty je C12-C14. [7] [20] 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/
http://vydavatelstvi.vscht.cz/
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Nejstarší a tak nejdéle používaným anionickým tenzidem je bez diskuse zcela jistě 

mýdlo, což je sodná sůl vyšších karboxylových kyselin především C10 - C22. Tento tenzid 

tvoří majoritní část receptury toaletních i ostatních kusových mýdel C12 – C18. Mýdlo je 

obsaženo jako vedlejší tenzid také v práškových pracích prostředcích, kde kromě toho 

působí i jako odpěňovač C18 – C22. [7] 

3.2.2 Kationické tenzidy 

Kationické tenzidy představují pouze asi 10 % z celkové produkce tenzidů. Jejich 

význam je však založen zejména na dezinfekční a antiseptické schopnosti. Jsou rovněž 

složkou různých běžně používaných avivážních a máchacích prostředků, mají fixační 

vlastnosti, zabraňují blednutí barev textilií a jsou také složkou běžných impregnačních 

prostředků. [24] [25] 

Kationaktivní tenzidy s perfluorovanými uhlíkovými řetězci (především sulfofluor 

perfluor-n-oktyl) tvoří důležitou složkou pěnidel, které vytvářejí vodní film. Nevýhodou je, 

že látky, které obsahují perfluorované uhlíkové řetězce, jsou velmi špatně biologicky 

rozložitelné, mají vysokou stabilitu a kromě toho byla také prokázána jejich bioakumulace 

v některých živých organismech. [18] [26] [27] Je obecně známo, že jak fluorované tak 

i perfluorované uhlovodíky jsou mimořádně stabilní. Velmi dobře odolávají hydrolýze, 

fotolýze, mikrobiální degradaci, metabolismu obratlovců, vysokým teplotám a dokonce 

i nukleární radiaci. Tyto jejich výjimečné chemické, fyzikální a biologické vlastnosti jsou 

způsobeny právě vysokou elektronegativitou atomů fluoru, vysokou energií vazby C-F 

a také poměrně malým rozměrem fluorových atomů. [28] 

Kationaktivní tenzidy s perfluorovanými uhlíkovými řetězci jsou získávány 

elektrochemickým fluorováním metodou telomerizace. Komerčně prováděná telomerizace 

tetrafluoroethylenu s pentafluorethyl pomocí jodidu byla aplikována firmou Du Pont. První 

fází výroby je polymerace za přítomnosti velkého množství regulátoru (ethylen), který je 

napojen ve struktuře polymeru. Ve druhé fázi jsou pak na šestiuhlíkový perfluorovaný 

řetězec připojeny zbývající části, jež tvoří hydrofilní část tenzidu. Koncovými produkty 

jsou pak perfluoroktylsulfonát (PFOS), soli kyseliny perfluorooktanové (PFOA) a již 

uvedený sulfofluor perfluor-n-oktyl (PFOF).  
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Koncem devadesátých let 20. století byla provedena studie, v rámci které byla 

vyšetřována krev pracovníků, kteří se účastnili výroby. Výsledky této studie u nich 

prokázaly vysokou hladinu, a to v rozmezí 1,0 - 71 mg/l, organického fluoru v jejich 

krevním séru. Tato látka byla rovněž prokázána v konzervované krvi uložené v krevních 

bankách a rovněž v suchozemských a mořských organismech na celém světě. Zjistilo se, že 

PFOS narušuje také metabolismus lipidů a steroidů a byl prokázán i jeho podíl na rakovině 

močového měchýře a prostaty. Na základě dalšího bádání byl PFOS proto zařazen mezi 

perzistentní, toxické a bioakumulující látky (PTBs). V rostlinných i živočišných 

organismech byla v menších koncentracích detekována PFOA, přičemž se prokázalo, že 

PFOS může biodegradovat na PFOA. [18] [28] [29] 

Tkaniny vyrobené ze syntetických textilních vláken je nutné po každém praní 

antistaticky upravit, což lze zajistit pro nás již běžně dostupnými avivážními prostředky, 

které ale obsahují také právě kationické tenzidy. Ty ovšem kromě avivážního účinku 

vykazují i významný rovněž mikrobicidní efekt. [28] Jejich biodegradabilita je například 

ve srovnání s výše popsaným anionickým tenzidy obecně mnohem horší. Zpravidla 

u všech kationických tenzidů je v tomto případě kationtem kvartérní dusíkový atom. To 

znamená, že tyto kationické tenzidy jsou pak kvartérní amoniové soli, a to chloridy nebo 

i methosulfáty. [23] 

Kvartérní amoniové soli mívají zpravidla 1 -3 delší alkyly. Na základě studií bylo 

prokázáno, že optimální avivážní efekt mají kationické tenzidy, které obsahují dva alkyly 

cis a dva krátké alkyly (methyl), např. dimethyldistearylamonium-chlorid (IX).  

Soli alkylaminů (např. C12 – C18) jsou rovněž kationickými tenzidy, ale jen v kyselé 

oblasti. Při středních a vyšších hodnotách pH již ale ztrácejí svůj kationický charakter, protože 

sůl aminu přechází na amin, který se z roztoku vyloučí. Kvartérní amoniové soli mají většinou 

jeden až tři další alkyly. [17] Optimální avivážní efekt mají kationické tenzidy se dvěma alkyly 

C18 a dvěma krátkými alkyly (methyl) např. dimethyldistearylamonium-chlorid. [30] 

Pro zlepšení biologické rozložitelnosti byly tyto klasické kvartérní amoniové soli 

nahrazeny v klasických recepturách avivážních prostředků tzv. „esterquaty”, jejichž typickým 

zástupcem je například hydroexy-ethyl-methyl-bis (stearoyloxyethyl) amonium-methosulfát. 

Koncentrace methonsulfátu je v běžných, zvlášť ovšem těch levnějších avivážních 

prostředcích cca 5%. V koncentrátech však může být dokonce až 20 %. Upřednostňování 
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levnějších výrobků, pro které je typická nízká koncentrace aktivní látky, způsobuje to, že 

podíl ceny materiálu na ceně výrobku je pak neúměrně vysoký. [12] 

Kationické tenzidy se dále používají také pro vlasovou kosmetiku do různých běžně 

používaných kondicionačních přípravků. Jsou to například různé kvartérní amoniové soli, 

jejichž jeden substituent tvoří peptid, např. částečně hydrolyzovaný pšeničný lepek. [14] 

Jak již bylo uvedeno, kationaktivní tenzidy mají hlavně desinfekční, změkčovací 

a antistatické účinky. T těchto důvodů nejsou příliš používány jako hasicí prostředky. 

Využívaným kationaktivní smáčedlem je laurylamidoethylpyridinium chlorid. [17] [31] 

3.2.3 Amfoterní tenzidy 

Amfoterní tenzidy zaujímají poměrně velmi malé procento z celkové produkce tenzidů 

(2 - 5 %). Vzhledem k tomu, že amfoterní tenzidy obsahují v nedisociovatelné části své 

molekuly jak anion, tak také kation, tím je v podstatě určena jejich jedinečná vlastnost, 

a sice že je lze kombinovat v recepturách jak s kationickými tak i anionickými tenzidy. 

V dnešní době již nepostradatelnou součástí běžně používaných šamponů je  

1-(3-lauroylaminopropyl)-1,1-dymethylacetobetain. Kombinace alkylpolyglykolsulfátu 

s betainem, která v podstatě tvoří tenzidový základ vesměs veškerých kosmetických 

mycích prostředků, tj. tělových a vlasových šamponů, tekutých toaletních mýdel 

a oblíbených koupelových pěn. Tato kombinace tenzidů se rovněž aplikuje buď jako hlavní 

nebo vedlejší tenzidový systém v mycích prostředcích na nádobí. 

Přítomný betain nejen snižuje dermální dráždivost a stabilizuje také pěnivost, ale 

působí zároveň jako výborný regulátor viskosity. Právě tato vlastnost v kombinaci se 

zahušťováním chloridem sodným pak umožňuje produkovat přípravky o poměrně nízkém 

obsahu tenzidů, které ovšem na druhou stranu díky vysoký viskositě vypadají jako 

koncentráty. [14] 

Amfoterní tenzidy jsou rovněž součástí mnoha patentovaných receptur hasicích 

pěn. Vzhledem k jejich náročné technologii výroby a s tím související vysokou cenou, se 

v praxi používají pouze zřídka. Bývají velmi dobře kombinovatelné s ostatními druhy 

tenzidů, na základě této skutečnosti se pak mohou přidávat jako zušlechťující přísady do 

nové generace pěnidel.  
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Amfoterní charakter molekuly je dán především přítomností dvou hydrofilních 

skupin, a sice kyselé (karboxylová skupina, sulfoskupina) a zásadité (amoniová skupina 

a aminoskupina). To pak způsobuje, že amfoterní tenzidy se budou v alkalickém prostředí 

chovat jako aniontové a v kyselém prostředí naopak jako kationtové tenzidy.  

Nejvýznamnějším zástupcem této skupiny jsou alkylbetainy, což jsou betainy 

karboxylové nebo sulfonátové sloučeniny, které mají dobré pěnotvorné vlastnosti. Kromě 

toho vykazují i výborné smáčecí, baktericidní a stabilizační schopnosti. [18] [31] 

Charakter amfoterních látek mají také polypeptidy, jež bývají součástí různých 

pěnidel s proteinovým základem. Polypeptidy se získávají hydrolýzou přírodních bílkovin, 

jakými jsou například keratin, kasein nebo albumin. Nevýhodou hydrolyzátů těchto 

bílkovin je především jejich nízká povrchová aktivita. Na druhou stranu jejich hlavní 

výhodou je pak jejich přírodní původ, zásluhou kterého bývají zase snadno biologicky 

rozložitelné. Roztoky proteinových pěnidel tak nezpůsobují významné znečištění životního 

prostředí, což ovšem zcela neplatí pro proteinová pěnidla, která obsahují například 

fluorované tenzidy (FP a FFFP). [18] 

3.2.4 Neionické tenzidy 

Neoinické tenzidy (anglicky tzv. End Caped Surfactants) se požívají jako třetí 

základní tenzid v práškových pracích prostředcích. V dnešní době se velmi často používají 

oxyethylenáty alifatického alkoholu C12 - C15 se 6-9 moly etylenoxidu. Jmenované 

oxyethylenáty (AE) mastných alkoholů se používají vedle natrium-

dodecylbenzensulfonátu a rovněž sodného mýdla (z mastných kyselin C18 - C22) jako třetí 

základní tenzid v práškových pracích prostředcích.  

Například v textilním průmyslu se jako lubrikant a zároveň antistatický 

a prostředek sloužící ke konečné úpravě textilií používá oxyethylenát alkoholu C16 - C18 

v 20 - 40 mol ethylenoxidu. Oxyethylenáty se rovněž velmi často používají jako přídatné 

látky v kosmetice a také dalších odvětvích.  

V poslední době se velmi často aplikují také v různých nepěnivých mycích 

a pracích prostředcích. Aplikovány jsou zde oxyethylenáty, které mají na konci 

oxyethylenového řetězce oxybutylenové skupiny (tedy l-(2-hydroxybutyl)-skupiny). 
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A právě toto hydrofobnější zakončení hydrofilní části molekuly zajišťuje požadovanou 

sníženou pěnivost neionických tenzidů.  

Oxypropylenové skupiny na konci nejsou tak striktně hydrofobní, proto jejich vliv 

na vlastnosti tenzidů, co se týče pěnivosti, není tak markantní. Oxyethylenované 

alkylfenoly (zkratka APE, např. nonylfenol s 9 moly ethylenoxidu) se pro svou horší 

biodegradabilitu používají jen ve speciálních průmyslových čisticích prostředcích. Jejich 

zvláštní vlastností jsou především vynikající solubilizační účinky. [32] Vedle 

oxyethylenátů se APE řadí mezi neionické tenzidy polyhydroxysloučeniny. Jejich 

hydrofobní ale i hydrofilní část je na bázi obnovitelných surovin (např. 

alkylpolyglykosidy). Jejich význam je pro současnost avšak zcela jistě i pro budoucnost 

zcela zásadní.  

Další skupinou neionických tenzidů jsou tenzidy, které ve své molekule obsahují 

dusíkové atomy. Nejrozšířenější jsou především deriváty alkanolaminů a aminoxidy. 

Monoethanolamidy kokosových kyselin (N-2-hydroxyethylamidy kokosových kyselin) 

jsou používány například jako stabilizátory pěny v šamponech, nebo koupelových pěnách.  

Analogické diethanolamidy kokosových kyselin se ale již pomalu přestávají 

používat, protože ze zbytkového diethanolaminu, který obsahují, se může v kyselém 

prostředí tvořit nitrosamin, jehož karcinogenní účinky jsou všeobecně známy.  

Lze tedy závěrem konstatovat, že výše uvedené deriváty alkanolaminů jsou 

postupně v předpisech vytlačovány jinými mnohem vhodnějšími typy tenzidů 

aplikovaných v kosmetických a mycích prostředcích a také v prostředcích pro ruční mytí 

nádobí jako např. alkylpolyglykosidy.  

V prostředcích používaných pro osobní hygienu se rovněž současně s tím používají 

stále méně anionické tenzidy, jejichž kation tvoří alkanolamonium. Úsilí neustále 

omezovat v prostředcích, jež přicházejí do styku s pokožkou, deriváty ethylenoxidu je stále 

více používaným obecným trendem. Projevuje se také v emulzních přípravcích jako 

pleťové krémy a mléka, ve kterých se čím dál více místo emulgátorů na bázi oxyethylenátů 

(obvykle oxyethylovaných mastných alkoholů) používají různé emulgátory, které nejsou 

na bázi ethylenoxidu. Tyto přípravky jsou označeny „PEG FREE".  

Aminoxidy (např. tetradecyldimethylaminoxid) patří k další významné skupině 

neionických tenzidů. Jako neionické tenzidy se ovšem chovají pouze v neutrálním 
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a alkalickém prostředí. Při hodnotách pH<3 se aminoxidy chovají jako kationické tenzidy. 

Všeobecně se používají podobně jako betainy. Kromě toho jsou alkyldimethylaminoxidy 

(pouze ty, které mají nasycený alkyl) stálé pouze v přítomnosti silných oxidačních činidel 

(např. peroxid vodíku, chlornan sodný), což umožňuje jejich použití např. v mycích 

prostředcích, které obsahujících chlornan a jsou tak vhodné pro aplikaci například 

v nemocničních zařízeních. [14] 

Neionické povrchově aktivní látky se vyznačují velmi dobrými pěnotvornými 

vlastnostmi. Ovšem do pěnidel se přidávají zejména pro své výborné smáčecí schopnosti. 

S výhodou se pak využívají v různých směsích s anionaktivními tenzidy, se kterými 

vykazují synergetické efekty v oblasti povrchového napětí roztoků a pěnotvorných 

schopností. Rovněž jim zabraňují ve srážení a vytváření nerozpustných vápenatých solí.  

Do skupiny neionogenních tenzidů patří hlavně adukty alkylenoxidů (ethylenoxidu) 

s etherovým, aminovým, amidovým nebo esterovým můstkem, jež spojuje hydrofilní 

polyalkylenoxidovou část molekuly s hydrofobní částí, která je tvořena alifatickým nebo 

případně alkylfenolovým uhlovodíkovým řetězcem. Počtem molekul ethoxylových skupin, 

navázaných na hydrofobní část molekuly, lze měnit vlastnosti tenzidu.  

Zástupcem takovýchto neionogenních tenzidů, které jsou využívány při výrobě 

hasicích pěn, je například ether dodecylglykol polyethylen ze skupiny ethoxylovaných 

alkylfenolů. Tato látka má velmi dobré pěnotvorné, prací i smáčecí schopnosti a je odolná 

proti kyselinám, zředěným zásadám a koncentrovaným elektrolytům. Přítomnost 

benzenového jádra u ethoxylovaných alkylfenolů zapříčiňuje jejich sníženou schopnost 

biodegradace. [20] [31] [33] 

3.2.5 Neoinické tenzidy na bázi glykosidů 

Mezi nejperspektivnější tenzidy se v současné době řadí alkylpolyglykosidy. 

Hydrofilní i hydrofobní část molekuly pochází výhradně z obnovitelných rostlinných 

surovin. Vlastnosti alkylpolyglykosidů jsou určeny převážně strukturou jejich molekul. 

Alkylový řetězec je vázán glykosidickou vazbou v acetálovém seskupení. Glykosidická 

vazba je stabilní vůči hydrolýze v neutrálním a alkalickém prostředí. Dosud používané 

acylglykosidy (např. acylsorbitany a acylsacharosy) mají hydrofobní a hydrofilní část 

molekuly spojenou esterovou vazbou, která sice je poměrně stálá vůči hydrolýze 
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v neutrálním a kyselém prostředí, což ale téměř vylučuje jejich použití v pracích 

prostředcích. Používají se tedy v mycích prostředcích jako vedlejší nebo hlavní tenzid 

a dále také v kosmetických emulzních prostředcích jako vedlejší či hlavní tenzid a také 

v kosmetických emulzních prostředcích jako emulgátory. Současně se začínají aplikovat 

také v různých práškových detergentech. [14] 

3.3 Chování ve vodném prostředí 

Při působení vodného prostředí na tenzidy se hydrofilní skupina obsažená 

v molekule tenzidů hydratuje a hydrofobní skupina je pak následně vytlačena kohezními 

silami vody roztoku. Rozpustnost tenzidů ve vodě se mění především podle závislosti na 

jejich chemické struktuře, teplotě, hodnotě pH, přítomnosti elektrolytů, nerozpustných 

látek, rozpouštědel, atd. Právě hydrofobní část molekuly ovlivňuje rozpustnost svou délkou 

ale i strukturou. Se stoupající délkou alifatického uhlovodíkového řetězce rozpustnost 

tenzidů klesá. Rozvětvenost a přítomnost dvojné vazby rozpustnost tenzidů ve vodě 

naopak zvyšují. Hydrofilní část molekuly ovlivňuje rozpustnost svou velikostí, tvarem 

a druhem hydrofilní skupiny včetně polárně nabitých iontů. Rozpustnost se zvyšuje 

s polaritou. 

Rozpustnost ionických tenzidů (IT) je při nízkých teplotách poměrně malá, ale po 

určité teplotě již začíná silně růst. Teplota bývá označována jako Krafftův bod nebo také 

jako tzv. kritická micelární teplota. Při teplotách pod Krafftovým bodem je celková 

rozpustnost tenzidu určena hlavně nízkou rozpustností monomeru tenzidu (molekuly, 

případně iontu) a netvoří se micely. Při vyšších teplotách, tedy teplotách nad Krafftovým 

bodem, je již rozpustnost určena přítomností micel. S rostoucí délkou uhlovodíkového 

řetězce a tedy i jeho molekulovou hmotností, se již příslušná rozpustnost posouvá směrem 

k vyšším teplotám. 

Rozpustnost neionických tenzidů je při rozpouštění ve vodném prostředí různá. Při 

vyšších teplotách, což je tzv. teplota bodu zákalu, se původně čiré roztoky začínají 

zakalovat, případně se ve vodě vylučují nerozpustné podíly a přestávají již být mísitelné 

s vodou. Příčinou tohoto jevu je především tepelná dehydratace oxyethylenových skupin 

tenzidu. Hodnota tohoto bodu zákalu závisí hlavně na chemické struktuře příslušného 

tenzidu. Obecně se však snižuje se zvyšováním koncentrace tenzidu ve vodě.  
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Co se však týká struktury tenzidu, při velmi nízkém poměru molekulové hmotnosti 

exyethylenových skupin vůči uhlovodíkovému řetězci pak již není tenzid rozpustný ve 

vodě. Se zvyšujícím se množstvím polyexyethylenových skupin je více hydrofilní, tedy 

mnohem rozpustnější ve vodě a zvyšuje se tak i jeho bod zákalu.  

Při velmi vysokém množství těchto skupin se tenzid již sice stává nerozpustným 

v organických rozpouštědlech, ale zůstává stále ještě rozpustným ve vodě. Zvyšováním 

koncentrace tenzidu ve vodném roztoku se bod zákalu snižuje. [2] 

Jednou z velmi důležitých vlastností tenzidů je jejich stálost v tvrdé vodě. Z praxe 

je známo, že jejich mnohé technologické využití negativně ovlivňuje hlavně přítomnost 

polyvalentních kovových iontů. Jako typický příklad mohu uvést například detergenci. Při 

úvahách o stálosti tenzidů v tvrdé vodě a odolnosti proti kovovým iontům se zde zaměřím 

jen na oblast ovlivňování rozpustnosti. Jestliže porovnám odolnost proti vícemocným 

kovovým iontům, pak je patrný rozdíl mezi mýdly a ostatními druhy tenzidů. Vápenaté, 

hořečnaté a železité soli a soli jiných vícesytných kovů a také mastných kyselin jsou ve 

vodě nerozpustné. Rozpustnost podobných solí alkylsulfátů je sice mnohem větší, ale také 

zároveň určitým způsobem omezená.  

Tenzidy se sulfonovou skupinou jsou mnohem odolnější než tenzidy sulfátové. [26] 

Kationtové tenzidy jsou citlivé zejména na takové druhy solí, které obsahují kation, který 

je schopen poskytovat nerozpustnou sraženinu s aniontovou složkou těchto tenzidů. Jako 

příklad lze uvést kationtové chloridy, které se srážejí s ionty Ag. Velmi odolné, 

v porovnání s polyvalentními kovy, jsou zejména neiontové tenzidy, které jsou adukty 

ethylenoxidu. [34] 

Zvýšit stálost tenzidů v tvrdé vodě a odolnost proti jiným kovovým solím umožňuje 

především přítomnost skupin, které jsou schopny tvořit komplexy. 

3.3.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti vodných roztoku tenzidů 

Řada fyzikálně-chemických vlastností vodných roztoků tenzidů je dána především 

antagonistickým působením polárních a nepolárních skupin molekul přítomných ve vodě. 

Důsledkem toho je adsorpce molekul tenzidu na fázovém rozhraní mezi jeho vodným 

roztokem a vzduchem nebo jinou kapalinou či případně pevnou látkou včetně rozsáhlé 

agregace molekul tenzidu do různých druhů, tzv. micel. [5] 
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V této části své práce bych se chtěl více věnovat zajímavé vlastností tenzidů, kterou 

je právě jejich chování v roztocích. Aby se tenzid mohl ve vodném roztoku rozpustit, musí 

překonat určitý odpor, který mu kladou nepolární části molekuly, tj. určitou minimální 

volnou energii. Tato energie je dána nejmenší možnou styčnou plochou mezi molekulami 

vody a nepolárními částmi molekuly tenzidu. Molekuly tenzidu se proto v roztoku shlukují 

do útvarů, které se nazývají micely. [35] Ve vhodném rozpouštědle a při dostatečně 

velkém zředění tvoří tenzidy pravé roztoky, avšak při zvyšování jejich koncentrace dochází 

již ke spojování molekul a právě vzniku již zmiňovaných micel. Pokud jsou ale v roztoku 

přítomny ionogenní PAL, potom jejich polární skupiny disociují a vznikají tak nabité 

micely, které bývají obklopeny elektrickou dvojvrstvou, která je tvořena disociací 

vzniklými protionty. [5] 

Při nízkých koncentracích tenzidů ve vodním prostředí dochází k jejich adsorpci na 

fázovém rozhraní. Tím dochází ke snížení povrchového napětí. Se zvyšující se koncentrací 

tenzidu v roztoku pak již dochází k postupnému obsazování fázového rozhraní, následně se 

také zvyšuje i adsorpce a nastává také neustálé snižování povrchového napětí.  

Při překročení určité koncentrace tenzidu se již molekuly tenzidu začnou asociovat 

do tzv. micel. Povrchové napětí se již nesnižuje a zůstává nadále konstantní. Další 

zvyšování koncentrace již ale dále povrchové napětí nesnižuje, nýbrž ovlivňuje tvorbu 

micel. Micely jsou tedy asociované monomery tenzidů, které vlastně vznikají po 

překročení kritické micelární koncentrace (CMC nebo také KMK). 

Výsledná hodnota kritické micelární koncentrace (CMC neboli KMK) je závislá na 

několika faktorech. Nejzákladnějším faktorem, který má vliv na hodnotu CMC je 

především změna teploty. U ionogenních tenzidů se tato hodnota s rostoucí teplotou může 

zvyšovat a u neionogenních se naopak může snižovat. Změna tlaku nemá na CMC téměř 

žádný vliv. Důležitým faktorem pro hodnotu CMC je také délka uhlíkového řetězce. 

Obecně lze říci, že CMC je tím menší, čím delší je hydrofobní (uhlíkový) řetězec. 

Dalším významným faktorem je také vliv hydrofilní skupiny. Ta ovlivňuje CMC 

především díky svému náboji. Hodnotu CMC významně upravují také další látky přidané 

do roztoku, ať už se jedná o polyelektrolyty nebo neelektrolyty. Anorganické elektrolyty 

hodnotu CMC snižují v závislosti na koncentraci elektrolytu a mocenství, tím je hodnota 

CMC nižší. U neelektrolytů není výsledný vliv na CMC tak jednoznačný. [5] 



David Schulz: Tenzidy a jejich negativní vliv na životní prostředí 

2012  21 

Nyní bych se chtěl ještě vrátit k termínu micely, který byl vlastně navržen pro 

částice stabilního solu, což je heterogenní disperzní soustava, která obsahuje částice 

koloidních rozměrů. Podle prostředí, ve kterém micely vznikají, se toto prostředí rozděluje 

na normální a invertní.  

Normální micely vznikají především v polárních rozpouštědlech, jako například ve 

vodním prostředí. Jádro micely je zde tvořeno z navzájem propletených uhlovodíkových 

řetězců molekul tenzidu a vnější povrch micely je pak tvořen polární, příp. hydrofilními 

skupinami. Tak je dosaženo minimálního styku mezi molekulami polárního rozpouštědla 

a nepolárními částmi molekul tenzidu. 

V nepolárních rozpouštědlech se vyskytují micely invertní. Částice těchto micel 

jsou ve srovnání s micelami normálními orientovány opačně. Jádro micely je tvořeno 

případně hydrofobními skupinami a povrch zase nepolárními, případně i hydrofobními 

skupinami. Tyto micely bývají tvořeny zpravidla menším počtem částic monomeru, než 

micely téhož tenzidu ve vodném prostředí. [36] 

Velikost a tvar micel ale není čistě náhodná, jak by se na první pohled mohlo zdát, 

ale závisí hned na několika faktorech, jako například koncentraci, teplotě, molekulární 

struktuře tenzidů, atd. [5] 

Nejznámějším typem micel jsou tzv. Hartleyovy micely, které vznikají především 

ve zředěných roztocích. Jsou malé, kulovité a jádro tvoří navzájem propletené uhlíkové 

řetězce. Poloměr této micely je téměř shodný s délkou jedné molekuly tenzidu, která tuto 

micelu tvoří. V Harteyho micelách bývá obvykle 50 - 150 molekul monomeru tenzidu. 

S rostoucí koncentrací již roztok přestává obsahovat kulovité micely a začínají se 

tvořit válcové a následně pak laminární McBainovy micely. Zásluhou právě tohoto 

charakteristického uspořádání McBainových micel mohou dostatečně koncentrované roztoky 

přecházet následně v gel. Všechny základní typy micel jsou zobrazeny na Obrázku 6. [36] 
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Obrázek 6: a) Hartleyova (kulovitá) micela, b) válcová micela, c) inverzní micela,  

d) McBainovy (laminární) micely (http://vydavatelstvi.vscht.cz) [36] 

3.4 Chování v nevodném prostředí 

Díky svojí polárně-nepolární struktuře se tenzidy také mohou rozpouštět 

v rozpouštědlech s rozličnou polaritou. Rozpustnost iontových tenzidů v organických 

rozpouštědlech je ovlivněna protiontem, u aniontových tenzidů se pak rozpustnost 

v organických rozpouštědlech s nízkou polaritou zvětšuje v následujícím pořadí: 

Na+ < K+ < NH4 + < alkylamoniový kationt 

Velkou změnu rozpustnosti tenzidů způsobují především polyvalentní kovy, které 

posunují rozpustnost tenzidů ve prospěch organických rozpouštědel. Rozpustnost aduktů 

ethylenoxidu je určena počtem ethoxylových jednotek. Pro snižování povrchového napětí 

organických rozpouštědel se používají např. tenzidy z fluorovaných uhlovodíků. [19] 

  

http://vydavatelstvi.vscht.cz/
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4 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Tenzidům a detergentům je v legislativě České republiky i Evropské unie věnována 

zvláštní pozornost. Výjimečné postavení, které tenzidy v legislativní oblasti zaujímají ve 

srovnání s jinými chemickými látkami, souvisí především s jejich masivním a plošným 

používáním. [37] [38] 

Tvorba legislativy, která upravuje nakládání s tenzidy a detergenty, reguluje jejich 

pohyb na trhu a zároveň také zajišťuje ochranu životního prostředí a lidského zdraví 

v souvislosti s jejich používáním, započala v Evropské unii již v sedmdesátých letech 20. 

století. V České republice pak asi o dvacet let později. Počínaje vstupem České republiky 

do Evropské unie (1. 5. 2004) je právní úprava EU závazná také pro nás.  

V Evropské unii disponuje rozhodovacími pravomocemi v legislativní oblasti Rada 

EU, výkonným orgánem je pak Komise EU, která má výlučné oprávnění předkládat návrhy 

právních aktů. S Radou spolurozhoduje také Evropský parlament, který zastupuje zájmy 

občanů všech členských států. Právně závazné akty přijímané Radou, Komisí a Evropským 

parlamentem mohou mít formu nařízení, směrnice nebo rozhodnutí. Jsou vydávány rovněž 

akty bez právní závaznosti, a to doporučení či různá stanoviska. Zatímco nařízení 

(regulation) je vždy přímo závazné ve všech členských státech EU bez jakýchkoliv 

národních prováděcích opatření, pak směrnice (directive) je v členských státech závazná 

pouze z hlediska výsledku, nikoliv formy a prostředku. Požadavky směrnic proto musí být 

pomocí vnitrostátních legislativních opatření ve stanovené lhůtě implementovány do 

právního řádu členských států; po uplynutí této lhůty směrnice nabývá přímého účinku. 

Rozhodnutí (decision) je přímo závazné pro určený subjekt, kterým může být členský stát, 

právnická osoba, případně i fyzická osoba. Doporučení (recommendation) lze 

charakterizovat jako směrnici bez právní závaznosti, určenou členským státům. 

4.1 Vývoj právních předpisů v Evropské unii 

První právní normou, která upravovala nakládání s tenzidy v Evropské unii, byla 

směrnice Rady č. 73/404/EHS o sbližování právních předpisů členských států 

o detergentech, která vstoupila v platnost v roce 1973. [39] Tato směrnice vymezila pojem 

detergent a kromě všeobecného požadavku na zdravotní nezávadnost pro člověka i zvířata 

za běžných podmínek používání detergentu ustanovila podmínku týkající se primární 
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biologické rozložitelnosti tenzidů obsažených v detergentu. Podle citované směrnice bylo 

zakázáno uvádět na trh a používat takové detergenty, které obsahují povrchově aktivní 

látky, jejichž průměrná úroveň primární biologické rozložitelnosti je nižší než 90 %. 

Požadovaný minimální stupeň rozkladu musely dle uvedené směrnice splňovat všechny 

typy tenzidů a to bez rozdílu, avšak nutno poznamenat, že v této době a ještě řadu let poté 

nebyla k dispozici jednotná metodika pro stanovení kationických a amfoterních tenzidů. 

Zpočátku nebyl v žádných předpisech rozlišován úplný a primární rozklad, avšak 

z kontextu směrnice č. 73/404/EHS i dalších je patrné, že se hovoří o primárním rozkladu.  

Při testování biodegradability tenzidů se rozklad hodnotil na základě poklesu 

koncentrace tenzidu pomocí vhodné skupinové metody stanovení, nikoliv však podle 

úbytku rozpuštěného organického uhlíku (DOC) ani podle spotřeby kyslíku či produkce 

CO2, což by umožnilo zjistit stupeň úplného biologického rozkladu.  

Koncepce posuzování primárního rozkladu tenzidů vycházela z představy, že 

klíčový problém znečištění vod povrchově aktivními látkami spočívá především v tvorbě 

pěny, proto se jako postačující jevila ztráta povrchové aktivity, k níž dochází při primárním 

rozkladu tenzidů. Požadovaný limit primárního biologického rozkladu tenzidů obsažených 

v detergentech byl posléze z původních 90 % snížen na 80 %.  

Tato změna byla zakotvena ve dvou směrnicích vydaných v letech 1973 a 1982, 

které zároveň předepisují metody testování biodegradability tenzidů. Jedná se o směrnici 

Rady č. 73/405/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod 

zkoušení biologické rozložitelnosti aniontových povrchově aktivních látek [40] a směrnici 

Rady č. 82/242/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod 

zkoušení biologické rozložitelnosti neiontových povrchově aktivních látek. [41] 

Všechny zde citované metody testování biodegradability tenzidů jsou založeny 

především na aplikaci laboratorního modelu aktivace (v provedení buď se sedimentační, 

nebo s porézní nádobou). Před vlastním testem se tenzidy z detergentu izolují extrakcí 

alkoholem a následnou separací pomocí měniče iontů. Pro stanovení koncentrace 

aniontových tenzidů je předepsána spektrofotometrická metoda s methylenovou modří, pro 

stanovení neiontových tenzidů metoda s tetrajodobismutitanem po adsorpční bublinové 

separaci.  
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První výše zmíněná směrnice č. 73/404/EHS o detergentech byla dvakrát změněna, 

a to v roce 1982 (směrnicí č. 82/242/EHS) a v roce 1986 (směrnicí č. 86/94/EHS). Přičemž 

druhá směrnice č. 73/405/EHS byla změněna v roce 1982 (směrnicí č. 82/243/EHS). 

Předmětem změn bylo zavedení možnosti udělit časově omezené výjimky pro některé 

neionické tenzidy, které nesplňují předepsaná kritéria biologické rozložitelnosti. Rovněž 

byla řešena možnost budoucího přizpůsobování příslušných směrnic aktuální úrovni 

technického pokroku.  

Doplňující doporučení v roce 1989 následovalo vydání doporučení Komise 

č. 89/542/EHS [42] o označování pracích a čisticích prostředků, které rozšiřuje povinnosti 

ohledně označování obalů, které bylo uložené výrobcům detergentů již směrnicí 

č. 73/404/EHS (tj. název výrobku, identifikace výrobce či distributora a kontaktní údaje). 

V doporučení č. 89/542/EHS jsou stanovena pravidla pro uvádění složení detergentu a jeho 

dávkování na obalu přípravku.  

Druhým doporučením vydaným v souvislosti s detergenty bylo doporučení Komise 

č. 98/480/ES [43] týkající se správné environmentální praxe při používání pracích 

prostředků v domácnostech. Citované doporučení stanovuje cíle, které mají vést především 

k omezení dopadů užívání detergentů na životní prostředí (např. snížením prací teploty 

a tím i potřebné energie, snížením obsahu obtížně biologicky rozložitelných složek 

detergentů aj.). Zásadní změny v posuzování biodegradability tenzidů výše zmíněné 

předpisy sice sjednotily pravidla pro vstup detergentů na trh, avšak tato právní úprava 

skýtala řadu nedostatků. Nejvýznamnější z nich lze shrnout následovně: 

 Limit biodegradability tenzidů je vztažen k rozkladu primárnímu (na 

metabolity, které při analytickém stanovení nereagují s používanými činidly), 

nikoliv úplnému. 

 Požadavek na stupeň primárního rozkladu alespoň 90 % resp. 80 % je v praxi 

uplatňován jen na aniontové a neiontové tenzidy, neboť pro jiné typy tenzidů 

nejsou k dispozici jednotné metody analytického stanovení. 

 Pravidla pro uvádění složení a dávkování na obalech detergentů mají statut 

doporučení, tudíž nejsou právně závazná. 

Na začátku 21. století došlo již k přepracování stávajících předpisů o tenzidech 

a také detergentech do podoby jediné právní normy, která se při zpětném pohledu jeví jako 
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výrazný mezník ve vývoji této legislativní oblasti: nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 648/2004 o detergentech. [44] 

Cílem tohoto nařízení je stanovit pravidla, s jejichž pomocí má být dosaženo 

volného pohybu detergentů a povrchově aktivních látek (PAL) na trhu a zároveň také 

zajištěn vysoký stupeň ochrany životního prostředí i lidského zdraví. Nařízení vstoupilo 

v platnost dne 8. října 2005 a je přímo právně závazné ve všech členských státech 

Evropské unie, tzn. bez potřeby implementace do národní legislativy. S účinností od 

8. října 2005 uvedené nařízení také zrušilo dosud platné směrnice č. 73/404/EHS, 

73/405/EHS, 82/242/EHS, 82/243/EHS, 86/94/EHS a též doporučení č. 89/542/EHS.  

Klíčovou změnou, jež nařízení č. 648/2004 přináší, je především posuzování úplné 

biodegradability tenzidů obsažených v detergentu. Na trh EU tedy mohou být bez dalších 

omezení uváděny výhradně takové detergenty, jejichž povrchově aktivní složky splňují 

příslušné limity pro úplný biologický rozklad.  

Metodika posuzování vlastností povrchově aktivních látek a jejich metabolitů pro 

účely vypracování technické dokumentace, která se přikládá k žádosti o udělení výjimky, 

je předmětem doporučení Komise ze dne 23. 12. 2005 „o technickém orientačním 

dokumentu o stupňovitém přístupu za účelem provedení nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 648/2004“. Rozhodování o udělení výjimky se řídí přísnými pravidly 

a Komise EU je povinna zveřejnit seznam povrchově aktivních látek, jimž výjimka byla 

udělena a to včetně všech omezení jejich použití.  

Pravidla pro označování detergentů na obalech Nařízení č. 648/2004 rovněž řeší 

povinnosti výrobců detergentů ohledně poskytování informací a označování detergentů na 

obalech, v nichž jsou nabízeny k prodeji spotřebiteli. V příloze VII uvedeného nařízení, 

která byla později aktualizována nařízením č. 907/2006, [45] je specifikován rozsah 

informací o složení a dávkování přípravku, které musí být uvedeny na obalech. Obsah 

vybraných složek, jsou-li v přípravku přítomny v koncentraci vyšší než 0,2 hm. %, se 

vyjadřuje rozpětím v hmotnostních procentech následovně:  

<5 %, ≥5 % a <15 %, ≥15 % a <30 % nebo ≥30 %.  

Bez ohledu na koncentraci se vždy musí uvádět přítomnost enzymů, dezinfekčních 

prostředků, optických zjasňovačů, parfémů, konzervačních činidel. Pokyny pro dávkování 

přípravku mají zohledňovat různou tvrdost vody a jeden až dva obvyklé prací programy.  



David Schulz: Tenzidy a jejich negativní vliv na životní prostředí 

2012  27 

Dále je výrobcům detergentů uložena povinnost vypracovat tzv. datový list složek 

detergentů určených pro domácí použití a v určité podobě (s možností vynechání 

vybraných údajů) jej zveřejnit na vlastní internetové stránce.  

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že ačkoliv dle článku 11, odst. 2 nařízení 

č. 648/2004 musí být informace na obalech detergentů uvedeny čitelně, viditelně 

a nesmazatelně, v praxi je v hojné míře toto zneužíváno. Obvykle je zvoleno písmo 

o minimální velikosti, které ve spojení s nepříliš kvalitním tiskem a lesknoucím se obalem 

se stává velmi obtížně čitelné zejména pro osoby se slabším zrakem, nemluvě o značné 

nepřehlednosti textu v důsledku vícejazyčného provedení.  

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, tak tenzidy jsou obsaženy nejen 

v pracích a čisticích prostředcích, ale také v různých přípravcích určených pro osobní 

hygienu, tzn. v šamponech, sprchových gelech, mýdlech apod. Přesto se na přípravky pro 

osobní hygienu nevztahuje nařízení č. 648/2004 o detergentech.  

Tuto zdánlivou nesrovnalost lze vysvětlit tím, že základním kritériem pro zařazení 

přípravku do působnosti nařízení č. 648/2004 je jeho prací nebo čisticí funkce, nikoliv však 

vlastní složení přípravku z hlediska přítomnosti PAL. Praní a mytí je pro potřeby nařízení 

vymezeno jako čištění prádla, tkanin, nádobí a jiných tvrdých povrchů.  

Čištění povrchu těla ale citováno není, tudíž přípravky pro osobní hygienu nejsou 

ve smyslu nařízení č. 648/2004 klasifikovány jako detergenty. Přípravky určené pro mytí 

vnějších částí lidského těla se označují jako tenzidové mycí kosmetické prostředky a podle 

účelu použití se dělí do následujících kategorií: toaletní mýdla, šampony na vlasy, 

šampony na tělo, mycí prostředky do koupele a prostředky pro vnější osobní intimní 

hygienu. Jejich problematiku řeší směrnice č. 76/768 EHS [46] o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků, která byla v České 

republice implementována do vyhlášky ministerstva zdravotnictví České republiky 

č. 26/2001 Sb. o požadavcích na kosmetické prostředky a také do zákona č. 258/2000 Sb. 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  

V souladu se směrnicí č. 76/768/EHS kosmetické přípravky nesmí poškozovat 

lidské zdraví, jsou-li aplikovány za obvyklých podmínek použití. Dále tato směrnice 

upravuje podmínky pro uvádění kosmetických přípravků na trh a uvádí zde také seznam 

látek, které nesmějí, respektive pouze za určitých podmínek smějí být obsaženy 
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v kosmetických prostředcích. Avšak nestanovuje žádná kritéria např. pro biologickou 

rozložitelnost nebo ekotoxicitu těchto přípravků. Přísné požadavky v tomto směru splňují 

pouze výrobky, jimž byla přidělena tzv. „ekoznačka“.  

4.2 Tenzidy a detergenty v působnosti nařízení REACH  

Problematiky tenzidů se dále dotýká nařízení č. 1907/2006 [47] o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky, které vstoupilo v platnost 1. 6. 2007. Toto nařízení je známo pod názvem 

REACH, vytvořeným z prvních písmen výrazů vystihujících podstatu nařízení: 

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, což je registrace, hodnocení 

a povolování chemikálií. Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského 

zdraví a také životního prostředí a volný pohyb látek samotných i látek obsažených 

v přípravcích a také v předmětech.  

V souladu s uvedeným nařízením by se v Evropské unii měly vyrábět a dovážet 

pouze takové chemické látky a přípravky, u nichž jsou známy jejich nebezpečné vlastnosti. 

Cílem takového systému povolování a registrace chemických látek je především zajistit, 

aby rizika plynoucí z používání chemikálií byla náležitě kontrolována, a aby rovněž látky, 

které představují největší riziko pro životní prostředí a ochranu lidského zdraví, byly 

pokud možno postupně nahrazeny vhodnými alternativními látkami. Působnost nařízení 

REACH se vztahuje na všechny chemické látky, nejsou-li z jeho oblasti působnosti 

výslovně vyňaty, a proto zahrnuje také tenzidy. Původní nařízení REACH č. 1907/2006 

[47] bylo později mnohokrát doplňováno a aktualizováno.  

Přijetí nařízení č. 1907/2006 [47] si vyžádalo určité změny pravidel, která byla 

předmětem směrnice č. 67/548/EHS, [48] týkající se klasifikace, balení a označování 

nebezpečných látek. Toto přizpůsobení bylo realizováno směrnicí č. 2006/121/ES. [49] 

Zkušební metody pro zjišťování vlastností chemických látek pro účely nařízení 

č. 1907/2006 jsou předmětem později vydaného nařízení č. 440/2008, na něž jsou 

„přesměrovány“ dřívější odkazy na přílohu č. V směrnice č. 67/548/EHS. Ekologicky 

šetrné tenzidové přípravky.  

Detergentům, stejně jako jiným výrobkům, může být za určitých podmínek udělena 

již zmíněná ekoznačka. Pravidla pro udělování ekoznačky jsou předmětem nařízení 



David Schulz: Tenzidy a jejich negativní vliv na životní prostředí 

2012  29 

Evropského parlamentu a Rady č. 1980/2000 [50] o revidovaném systému Společenství 

pro udělování ekoznačky. Výrobky obsahující tenzidy jsou v uvedeném nařízení rozděleny 

do pěti skupin: 

 univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení, 

 prostředky pro ruční mytí nádobí, 

 prací prostředky, 

 mycí prostředky do myček nádobí, 

 mýdla, šampony a vlasové kondicionéry. 

Pro každou uvedenou skupinu výrobků jsou stanovena příslušná kritéria, jejichž 

splnění je nezbytnou podmínkou právě pro udělení ekoznačky. Jedním z kritérií je úplná 

biologická rozložitelnost všech povrchově aktivních složek detergentu za aerobních 

i anaerobních podmínek. U některých výrobků je limitován také obsah povrchově 

neaktivních látek, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti. Posuzování vlastností 

detergentů většinou není založeno na nově provedených laboratorních testech, ale vychází 

z databáze již dříve zjištěných vlastností látek používaných v detergentech. Pouze tehdy, 

není-li některá složka detergentu v příslušné databázi zahrnuta, získávají se potřebné 

informace v odborné literatuře, nebo zkoušení probíhá a posuzuje se podle pravidel 

obsažených v nařízení č. 648/2004 [44] o detergentech.  

Systém udělování ekoznačky v souladu s nařízením č. 1980/2000 [50] zaručuje, že 

výrobek označený ekoznačkou představuje pro životní prostředí menší zátěž, než je u dané 

skupiny výrobků garantováno standardně platnými právními předpisy. Na obalu výrobku je 

udělení ekoznačky EU (ecolabel) signalizováno logem, které je znázorněno na Obrázku č. 7.  

  

Obrázek 7: Grafická podoba ekoznačky; a) v Evropské unii, b) v České republice 

(www.enviport.cz; www.ekoporadna.cz) 

a) 

b) 

file:///C:/Users/David/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.enviport.cz
file:///C:/Users/David/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ekoporadna.cz
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Ekologická kritéria pro udělení tzv. „ekoznačky“ pro jednotlivé skupiny výrobků 

obsahujících tenzidy jsou předepsána v následujících rozhodnutích Komise: 

č. 2003/200/ES [51] (prací prostředky), č. 2005/342/ES [52] (mycí prostředky pro ruční 

mytí nádobí), č. 2005/344/ES [53] (univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro 

hygienická zařízení), č. 2007/506/ES [54] (mýdla, šampony a vlasové kondicionéry), 

č. 2003/31/ES [55] (mycí prostředky do myček nádobí). Prodlužování platnosti těchto již 

vydaných ekologických kritérií je řešeno v rozhodnutích Komise č. 2008/63/ES [56] 

a č. 2008/889/ES. [57] 
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5 VLIV TENZIDŮ A DETERGENTŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍPřibližně po roce 1960 se začaly používat nové syntetické detergenty 

obsahující tzv. tvrdé tenzidy, které způsobovaly velké pěnění vody, a to nejen v čistírnách 

odpadních vod, ale také v povrchových vodách. Tento negativní úkaz byl vyřešen 

používáním snadněji biologicky rozložitelných tenzidů, jejichž odbouratelnost ve vodě 

byla 90 % za čtrnáct dní. Tak byla jejich povrchová aktivita poměrně rychle deaktivována. 

Současně s výše zmíněným problémem se ale objevila zátěž zvýšením podílu 

anorganického fosforu v povrchových vodách. Zpočátku však tomuto problému nebyla 

věnována dostatečná pozornost, protože tato skutečnost nebyla na první pohled nijak 

patrná v porovnání se silným pěněním tenzidů v recipientech. Problém nastal, když byl 

v souvislosti s výskytem tenzidů prokázán rychlý nárůst eutrofizace vod, jež je způsobena 

polyfosforečnany, obsaženými právě v čisticích prostředcích.  

Polyfosforečnany způsobují zvýšený nárůst sinic, řas a fytoplanktonu (zejména 

cyanobakterií, které jsou fotosyntetizující sinice s vláknitým či koloniálním uspořádáním 

buněk, kterým nejvíce vyhovují teplé plochy vod právě s velkým obsahem fosforu). [58] 

A právě tyto toxické cyanobakterie mohou být příčinou mnoha problémů nejen u vodních 

a vyšších živočichů, ale také u člověka. Při kontaktu s nimi především při koupání mnohdy 

dochází k silným alergickým reakcím. Na pokožce vznikají ekzémy, mohou se také 

vyskytovat záněty očních spojivek. Pokud dojde k požití takovéto kontaminované vody 

cyanobakteriemi nastávají i průjmy a úporné zvracení. Zdravotní problémy mohou nastat 

i při požití např. ryb, které v eutrofizované vodě pobývaly. Je-li člověk vystaven účinkům 

cyanobakterií delší dobu může dojít až k poruše funkce jater a případně i celého nervového 

systému. [59] 

Sinice vyvářejí na povrchu vody tzv. vodní květ (Obrázek 8), který pak zabraňuje 

průniku světelného záření pod vodní hladinu, což má právě za následek úhyn živočichů na 

světle závislých. Problémem byla vlastně i primární schopnost tenzidů snižovat povrchové 

napětí vody, což způsobuje u ryb poruchy dýchání žábrami a dochází u nich k uvolňování 

ochranné hlenové vrstvy kůže. [59] Jak již bylo uvedeno výše, sinice uvolňují do vodního 

prostředí toxické cyanotoxiny, které mohou kontaminovat pitnou vodu. Odstraňování 

těchto toxinů je možno pouze velmi nákladnou technikou určenou k čištění.  
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Problém [17] eutrofizace se řeší zákazem používání fosforečnanových čisticích 

prostředků a rovněž zaváděním pracích a čisticích prostředků bez polyfosforečnanů. Tento 

zákaz platí ale pouze pro veřejný sektor, zatímco průmyslová výroba nijak omezena není. 

Nicméně toxicita tenzidů z tohoto pohledu je v současné době již spíše historickou 

záležitostí. [60] 

 

Obrázek 8: Vodní květ způsobený sinicemi (http://www.stranypotapecske.cz) 

V současné době se nahrazují polyfosforečnany v tenzidech směsí zeolitů, 

polykarboxilátů a dalších látek. Při jejich biologickém odbourávání ale může rovněž 

docházet ke vzniku poměrně stabilních toxických produktů jako například ethoxylovaný 

alkylfenol. Vzhledem k tomu, že při jejich výzkumu, konkrétně jejich negativního vlivu na 

životní prostředí, nebyl zaznamenán žádný negativní vliv, jsou tyto látky považovány 

z environmentálního hlediska za vhodné. Zajímavé ale je, že právě v různých vědeckých 

pracích se jejich hodnocení poměrně dost liší. Některé práce je posuzuje pozitivně, avšak 

jiné se k nim stavějí velmi odmítavě a nahlížejí na zeolity (Obrázek 9) jako na 

polyfosforečnany. Vytýkají jim především nemožnost jejich biodegradace a také jejich 

abrazivní vlastnosti, kterými poškozují stroje, jejich usazování na textilních vláknech 

i neefektivní vázání hořčíkových iontů.  

Někteří autoři dokonce poukazují na jejich toxicitu pro vodní plankton, který je 

přímým konzumentem fytoplanktonu. To pak bývá příčinnou neomezeného růstu 

fytoplanktonu, jehož následkem je opět již zmiňovaná eutrofizace a následná degradace 

povrchových vod. 

http://www.stranypotapecske.cz/
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Na druhou stranu je ale nutné uznat, že zeolity mají zcela evidentně také pozitivní 

vlastnosti jako například nerozpustnost, což vlastně umožňuje mnohem účinnější vázání 

nečistot během praní. [26] [27] Mají rovněž vliv na usazování z aktivovaného kalu 

v pozitivním smyslu. Z hlediska ekonomického mají ale vyšší cenu, a proto se jich také 

v praxi používá mnohem méně.  

  

Obrázek 9: Vlevo pohled na krystaly zeolitu A, vpravo krystalická struktura zeolitů 

(http://ekotoxikologie.sweb.cz) 

V současné době se místo zeolitů začínají používat křemičitany, které mají 

schopnost se rozpouštět při vyšších teplotách, což právě není možné v případě zeolitů. 

Mají rovněž schopnost zabraňovat usazování nečistot na textilních vláknech. [26] 

5.1 Vliv na ekotoxicitu vody 

Na základě studia dostupné literatury mohu konstatovat, že vliv tenzidů na životné 

prostředí je v globále malý. Předpisy upravující jejich maximální koncentrace 

v povrchových vodách, vycházejí více méně z estetického aspektu, kterým je pěnění vody, 

které zabraňuje účinnému provzdušňování vody, čímž je snížen obsah kyslíku ve vodě 

a účinnost biologického čištění. [5] [17] Na druhé straně je ovšem hlavním měřítkem 

tenzidů v pracích prostředcích právě jejich pěnění. 

5.2 Vliv na ekotoxicitu zemin 

V některých případech se tenzidy aplikují například při výplaších zeminy nebo 

i vymývaní kalů a sedimentů, které jsou kontaminovány například PCDD, PCDF, PCB 

nebo různými pesticidy, jež jsou velmi špatně degrovatelné. Pro tyto účely se používají 

http://ekotoxikologie.sweb.cz/
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anionové tenzidy, např. SPOLAPON AES, SPOLAPON AOS 146 nebo i neionové tenzidy 

jako NOVANIK 0633A nebo 1047A, SLOVASOL 3510 nebo 356. Dojde sice k vymytí 

kontaminantu z půdy, ale mohou se stát toxickými pro některé druhy rostlin. [61] 

Zvláště před rokem 1989 byly některé půdy silně kontaminovány persistentními 

organickými polutanty. K detoxikaci takto znehodnocených zemin se právě používají 

technologie tzv. praní/promývání tenzidy. Je obecně známo, že tyto technologie jsou sice 

velmi účinné, ale na druhou stranu je nutné podotknout, že jsou pro životní prostředí 

ekotoxické. Jejich hlavní výhodou je jejich poměrně nízká finanční náročnost a také fakt, 

že kontaminanty jsou při aplikaci této metody skutečně odstraněny.  

Promývání je proces kontinuální, ale praní je proces vsádkový. Provádí se in situ, 

přímo v terénu nebo se může realizovat také ex situ, kdy je promývaná zemina odvezena na 

dekontaminační plochu. Podstata technologie je založena v podstatě na zásahu tenzidu, 

který bývá rozpuštěn ve vodě do zeminy, kde se pak kontaminanty absorbují do roztoku 

a ten je pak následně vyčerpán. Odčerpaný roztok je potom čištěn a takto vyčištěná voda je 

vrácena nazpátek. 

Hlavním mechanismem sorpce tenzidů na jednotlivé složky zeminy je iontová 

výměna a následná adsorpce na organické a anorganické látky, přičemž především 

vlastnosti aplikovaných tenzidů spolu s množstvím organického uhlíku obsaženého 

v kontaminované zemině určují kvantitu sorpce na organickou hmotu. [62] 

V případě neionických tenzidů dochází k jejich vázání na organický uhlík nebo na 

organické látky vodíkovými vazbami nebo van der Waalsovými silami. Na sorpci má 

velký vliv rovněž náboj tenzidu. Částice složek zeminy mají záporné náboje, zatím co 

neiontové tenzidy jsou energeticky neutrální. Na základě této skutečnosti se proto nejvíce 

budou sorbovat tenzidy kationické, které mají kladný náboj. 

Sorpce tenzidů je důležitá rovněž z pohledu ekologického, a to vzhledem k tomu, že 

takto vázáné tenzidy zůstanou v zemině a to i po odstranění vodního roztoku a mohou 

způsobovat ekotoxicitu v zemině. Nejdůležitějšími kritérii při použití těchto metod jsou proto 

schopnosti silné sorpce tenzidů. Anionické tenzidy, které jsou vázány mnohem slaběji, jsou 

pro tyto účely mnohem vhodnější, ale s tím rizikem, že jsou toxické pro půdní bakterie, což 

zase zabraňuje degradaci některých dalších organických kontaminantů. [61] [62] 
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6 METODY ODSTRAŇOVÁNÍ TENZIDŮ  

V následujících kapitolách bych se rád zaměřil na technologie, které lze aplikovat 

právě na odstraňování tenzidů.  

6.1 Biodegradace  

Biochemické reakce probíhající při rozkladu tenzidů jsou v podstatě shodné 

s reakcemi, které probíhají během rozkladu ostatních organických látek. Rovněž rozkladné 

reakce tenzidů jsou katalyzovány enzymy a probíhají buď spontánně v odpadních vodách, 

nebo ve vodních tocích, případně mohou být vyvolány uměle, tedy v čistírnách odpadních 

vod pomocí aktivovaného kalu. 

Při biodegradaci tenzidů se uplatňují následné obecně platné oxidační mechanismy: 

β-oxidace, ω-oxidace a oxidace aromatického jádra. β-oxidace je typická pro rozklad 

lineárních uhlovodíků s karboxylovou skupinou. V průběhu rozkladu dochází 

k postupnému zkracování řetězce o dva atomy uhlíku a také k degradaci uhlovodíkového 

řetězce mastné kyseliny. Při aerobních podmínkách je vodík přenášen na atmosférický 

kyslík, přičemž vzniká voda. Při anaerobních podmínkách jsou akceptory vodíku uhlíkaté 

sloučeniny nebo sulfáty. ω-oxidace je vlastně již prvním stupněm rozkladu tenzidů. 

V podstatě probíhá na koncové methylové skupině hydrofobní části řetězce, jež převádí na 

karboxylovou skupinu (-COOH). Další rozklad pak probíhá již β-oxidací. Oxidace 

aromatického jádra probíhá klasicky podle mechanismu degradace aromatického jádra, 

které je přítomné vlastně ve všech organismech. [21] [26] [63] 

Celý mechanismu biodegradace tenzidu je ovlivňován především jeho chemickou 

strukturou. Kinetika biodegradace například alkylbenzensulfonanů je dána rozměrem 

a strukturou alkylového řetězce, polohou fenylové skupiny a vlastním rozkladem 

aromatického jádra. Obecně platí, že biodegradace je mnohem snazší, pokud je alkylový 

řetězec delší a také méně rozvětvený a pokud se zvětšuje vzdálenost mezi sulfoskupinou 

a methylovou skupinou. Rozvětvené alkylbenzensulfonany jsou proto velmi špatně 

biologicky rozložitelné. [27] 
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6.2  Aktivovaný kal ČOV 

Nadměrnou koncentraci tenzidu ve vodě způsobuje rychlý nárůst množství různých 

vláknitých mikroorganismů, jako jsou například Nostocoida Lymicolla, Microtix 

Parvicella a Nocardiomorfní Aktinomycely, jež jsou původci takzvané biologické pěny. 

Pěnění aktivovaného kalu, je ovšem závažným problémem, se kterým se potýkají současné 

provozy čistíren odpadních vod.  

Kromě postupu chemických a biologických, lze použít také metody desintegrační, při 

níž dochází k destrukci částeček kalu a k narušení buněk bakterií, čímž pak dochází 

k uvolnění obsahu jejich buněk. Nejnovější metoda je založena na pouhém rozlámání 

vláknitých struktur bakterií bez rozbití jejich buněk čímž se tak eliminoval problém 

s usazováním kalu v dosazovací nádrži.  

Tato problematika již byla nesčetněkrát popsána a to včetně s následnými návrhy 

různých strategií kontroly a odstraňování vláknitého bytnění a pěnění. Ovšem doposud 

žádná všeobecná metoda k potlačení, nebo alespoň usměrnění růstu a množení těchto 

vláknitých bakterií prozatím vyvinuta nebyla. Na základě dalších výzkumů a experimentů, 

se jako nejlepší pro tyto účely jeví v současné době již běžně používaný chemický 

přípravek na bázi enzymů (XP 2001 od firmy Sanbien Trade s.r.o. ČR), který je vhodný 

a přijatelný pro svou účinnost i cenu. Jeho aplikace je právě optimální v ČOV s aktivačním 

procesem a nádržemi ve kterých probíhá gravitační usazování. Jediné omezení aplikace je 

v tom, že k zajištění maximální činnosti nesmí být příslušná čistírna zatěžována více než 

do 130 % svého výkonu. 

Princip [64] této technologie spočívá v rozkladu tenzidů i různých detergentů, tedy 

sloučenin vysokomolekulárních struktur, které jsou v kalech odpadních vod rozpuštěny na 

části, které vláknité bakterie mnohem hůře metabolizují. Tak je omezen, někdy dokonce až 

zastaven jejich růst a množení. Další pozitivní zkušeností použití tohoto přípravku je 

naopak podpora růstu vločkotvorných bakterií, protože enzymy štěpí přítomné tuky na 

fragmenty, které mají uhlíkový řetězec kratší než C10, což je pro život těchto bakterií 

výhodné. Tím dochází k optimalizaci separačních vlastností aktivovaného kalu. [26] [65] 

[66] 
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6.2.1 Mechanický postup desintegrace 

Při aplikaci mechanického postupu desintegrace se využívá mechanického tlaku na 

buňky mikroorganismů. Tlak způsobuje napětí a následnou deformaci buněčné stěny, která 

mu odolává, dokud napětí nepřevýší její sílu. Technologická zařízení pro tuto metodu jsou 

mlýny různých typů např. kulové, vysokotlaké homogenizátory, ultrazvukové 

desintegrátory apod. Před mechanickou desintegrací se může zařadit i tepelná před úprava 

aktivního kalu za teplot od 60 °C do 180 °C, zmražování a rozmrazování, osmotické šoky, 

plazmové pulzy a jiné. 

6.2.2 Chemický postup 

Biologická pěna se může také odstraňovat postupem chemickým tzv. odpěňováním. 

V praxi je k tomu využíváno množství sloučenin, paradoxně však v největší míře těch, 

které byly právě jako nečistoty tenzidy z povrchů předtím odstraněny. Tím se zmenšuje 

možnost vzniku těchto pěn nebo jejich stabilita, pokud již vznikly, a proto jsou odpěňovače 

hojně využívány v čistírnách odpadních vod, ale i ve stavebnictví a strojírenství průmyslu. 

[67] 

Jako odpěňovače se nejčastěji používají oleje minerální a rostlinné, silikonové 

emulze a sloučeniny na bázi polyglykolů nebo esteru (syntetické) nebo organosylikonovou. 

Někdy může být použit tzv. suchý odpěňovač. Při této metodě je hnán zcela suchý a teplý 

vzduch v opačném směru pohybu proudící vody. Tak se poruší stabilizované rozhraní mezi 

jednotlivými fázemi a biologická pěna se pak rozpadne. [68] 

Na trhu je velké množství speciálních odpěňovacích přípravků, které prodávají různé 

firmy pod různými komerčními názvy, např. firma ADICHEM Slovakia, s.r.o. nabízí celou 

řadu odpěňovačů pro různé použití, z nichž především odpěňovače – R, který je vyroben 

na bázi řepkového oleje a zcela biologicky odbouratelný se používá v ČOV. 
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7 ZÁVĚR 

Podle mého názoru na základě výše uvedených skutečností v následujících letech 

bude mít výroba tenzidů v následujících letech stále stoupající trend. Je reálný předpoklad, 

že například v západní Evropě a v Severní Americe bude sice tento růst o něco pomalejší a 

klasické tenzidy budou postupně nahrazovány lépe biologicky rozložitelnými tenzidy na 

bázi obnovitelných rostlinných surovin, ale v ostatních částech světa bude nárůst výroby 

zejména klasických tenzidů daleko vyšší (už z důvodu demografického – stále rostoucího 

počtu obyvatelstva právě v ekonomicky nejzaostalejších zemích). Také dovoz levných 

pracích prostředků ze zemí jako je např. Čína, kde se při produkci vůbec nezohledňují 

žádné enviromentální požadavky, se může v době ekonomické krize vyznačovat jistým 

nárůstem. V této souvislosti si dovolím dokonce tvrdit, že aplikace biotechnologických 

procesů v průmyslové praxi, které je ekonomicky nákladná a zvyšuje cenu pracích a 

čisticích prostředků, je zatím perspektivou vzdálenější budoucnosti (obchodní řetězce 

vytvářejí tlak na výrobce kvůli zachování nízkých cen výrobků a to producentům brání 

používat dražší, ovšem ekologicky bezpečnější přísady). A tak i v případě výroby a 

používání tenzidů a detergentů i jejich odstraňování ze složek životního prostředí na sebe 

narážejí aspekty ekonomické, ekologické i sociální a prozatím se nedaří jejich náhledy a 

zájmy sloučit. 
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