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Anotace

ADAMCZYK VICHEROVÁ, J.: žití aktivního uhlí při úpravě vody a odstraňování 

vedlejších  produktů  chlorace.  :  Institut  environmentálního  inženýrství,  Fakulta 

hornicko-geologická  VŠB  TU,  2010  s.  75  Diplomová  práce,  vedoucí  Ing.  Iva 

Bestová Phd.

Uvedená  diplomová  práce  si  klade  za  cíl  postihnout  různé  aspekty  chlorace 

bazénových  vod  a  řešení  odstraňování  vedlejších  produktů  chlorace,  metodou 

adsorpce  na  aktivním  uhlím,  která  se  nabízí  z hlediska  ochrany  zdraví  osob 

přicházejících  do  kontaktu  s potenciálně  karcinogenními  vedlejšími  produkty 

chlorace.  Zaměřuje  se  na  analýzu  dostupných  pramenů  k tématu,  popis 

jednotlivých  technologických  řešení,  rozbor  provozních  hodnot  a  dat 

shromážděných ze  tří  bazénových  zařízení  a  sledování  účelnosti  odstraňovaní 

vedlejších produktů chlorace pomocí aktivního uhlí.

Klíčová slova

chlorace vody,  vedlejší  produkty chlorace, chloroform, bromoform, karcinogenní 

účinky vedlejších produktů chlorace, hygienická rizika, bazénová voda, adsorpce, 

aktivní uhlí.

Summary

The objective of the present diploma thesis is to scrutinize the multifarious 

aspects of swimming-pool water chlorination and by-product removal procedures 

based  on  activated  charcoal  adsorption,  the  latter  being  an  alternative  with 

presumably positive effects in terms of public health protection against potentially 

carcinogenic chlorination by-products. 

An analysis  of  available  information  resources is  provided,  followed by 

description of specific technological solutions, and operating data analysis inferred 

from  three  particular  indoor  swimming  pool  facilities.  Finally,  the  efficacy  and 

effectiveness  of  chlorination  by-product  removal  based  on  activated  charcoal 

utilization are assessed. 
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Seznam zkratek

České zkratky

cca. – circa, přibližně

ČR – Česká republika

Mzd. - Ministerstvo zdravotnictví

pH – záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových kationtů ve zředěném 

vodném roztoku

PiVo – Pitná voda

SZÚ – Státní zdravotní ústav 

THM – trihalogenmetany

tzv. – takzvaný

VPCH -  Vedlejších produkty chlorace

Žp – Životní prostředí

Cizojazyčné zkratky

DBP – Disinfection By-Products, vedlejší produkty chlorace

EPA –  Environmental  Protection  Agency,  federální  Úřad pro  ochranu životního 

prostředí 

TCAA – Trichloracetic Acid, kyselina trichloroctová

WHO – World Health Organization, Světová zdravotnická organizace
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Úvod

Předkládaná  diplomová  práce  se  zaměřuje  na  teoretické  a  praktické 

aspekty využití aktivního uhlí při úpravě vody a následné odstraňování vedlejších 

produktů  chlorace  s přihlédnutím  k různým  požadavkům  provozů,  mimo  jiné 

zdravotním důsledkům chlorace, včetně rizik karcinogenního působení vedlejších 

produktů.  

Zvolené  téma  vychází  z praktické  spojitosti  chemického  a  fyzikálního 

ošetření bazénových vod s úpravou vody pitné, která je ve sledovaných zařízeních 

užívána na vstupu do technologické části bazénového provozu. 

Specifické adsorpční vlastnosti aktivního uhlí jsou známy velmi dlouho a 

první komerční aplikace se u nás uskutečnila v cukrovarnickém průmyslu již v 18. 

století.  Ve vodárenství  se začalo aktivní uhlí  používat v Anglii  jako dechlorační 

prostředek kolem roku 1910. (Vágner, Benešová, Havel, 1987, s. 1)

V našich úpravnách vody bylo zrněné aktivní uhlí používáno v některých 

úpravnách povrchové vody, uváděných do provozu zhruba před padesáti lety a to 

především  pro  zlepšení  senzorických  vlastností  upravené vody.  Následně bylo 

aktivní uhlí na úpravnách nahrazeno filtry s náplní křemičitého pístku z důvodu 

zvýšení výkonu cirkulace. (Vágner, Benešová, Havel, 1987, s. 2)

Aktivní  uhlí  svými  sorpčními  schopnostmi  umožňuje  především  snížení 

nízkomolekulárního organického znečištění a v případě průběhu koagulace mimo 

její optimum i vysokomolekulárního znečištění. Adsorpcí se snižuje také reziduální 

mikroznečištění,  obsah  huminových  látek,  škodlivých  stopových  prvků  i  látky 

způsobující nežádoucí senzorické vlastnosti upravené vody. (Vágner, Benešová, 

Havel, 1987, s. 2)
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Cíle práce

Cílem práce jako celku je zhodnocení  účelnosti  úpravy vody metodami 

využití aktivního uhlí. Důvodem k volbě tématu je závažnost problematiky pitné a 

bazénové vody, která vyplývá z přímého kontaktu novorozenců, kojenců a školní 

mládeže s potenciálně patogenními činiteli. Jelikož kontakt s bazénovou vodou je 

běžnou součástí života dětí, sportovců, uživatelů léčebných rehabilitačních služeb 

i širší populace, má ze společenského hlediska zkoumání této oblasti hospodaření 

s vodou nezanedbatelný význam. 

Cílem teoretické části práce je vymezit pojmy v oblasti úpravy vody jak 

bazénové  tak  pitné  či  další  a  podat  přehled  jednotlivých  forem  úpravy  vody 

v obecné rovině i  v konkrétních provozech s hlavním zaměřením se na využití 

aktivního uhlí při odstraňování vedlejších produktů dezinfekce vody. 

Cílem praktické části je zhodnotit účelnost využití aktivního uhlí na základě 

provozních údajů u oslovených provozovatelů  bazénů,  kteří  využívají  k  úpravě 

bazénové vody vlastní úpravnu (Bazén Tesla Brno, Plovárna Hranice, Aquapark 

Horažďovice).
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Teoretická část

1. Dezinfekce vody

Pitná  voda,  než  je  dopravena  ke  spotřebiteli,  musí  být  hygienicky 

zabezpečena.  Tím se  rozumí  zaručit  její  trvalou  bakteriologickou  nezávadnost, 

zamezit přenášení infekčních onemocnění, a to vše po celou dobu přepravy až ke 

spotřebiteli.

Způsob dezinfekce pitné vody se volí podle množství vody a jejího složení, 

podle  druhu  zdroje,  podle  složení  technologického  postupu  úpravy  vody a  její 

dopravy,  dle  místních  poměrů  a  rovněž  zohlednění  ekonomické  výhodnosti 

daného způsobu dezinfekce (Žáček, 1998).

1.1 Dezinfekce chlorem

Nejčastěji  se  používá  k odstranění  choroboplodných  zárodků  z pitných 

i  bazénových  vod  chlor  nebo  látky,  které  aktivní  chlor  uvolňují.  Po  přimíchání 

chloru (ve formě koncentrované chlorové vody) začne ve vodě probíhat hydrolýza 

(Žáček, 1998).:

Cl2 + H2O = H+ + Cl- + HClO

Při samotné úpravě vody je důležitá spotřeba chloru, respektive rychlost 

rozpadu kyseliny chlorné.

Podle  místa  zařazení  do  technologie  úpravy  rozeznáváme  několik 

způsobů chlorace (Žáček, 1998):

•prostou chloraci

•předchloraci
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•odchlorování

•superchloraci a dechloraci

•chloraminaci (Žáček, 1998).

Obr. č. 1 Cyklus přeměny chloraminů

Nevýhodou  dezinfekce  vody  chlorem  je  především  skutečnost,  že 

v přítomnosti tzv. prekurzorů mohou při chloraci vyššími dávkami chloru ve větším 

množství  vznikat  chlorované  uhlovodíky,  chlorfenoly  a  zejména  THM 

(trihalogenmetany), přičemž jejich koncentrace se zvyšuje s rostoucím obsahem 

prekurzorů, s rostoucí dávkou chloru, zvyšující se hodnotou pH a rostoucí dobou 

kontaktu chloru s vodou.

Trihalogenmetany jsou ve  své  podstatě  halogenové  sloučeniny metanu 

(CH4) vyznačující se karcinogenními účinky.

Nejdůležitější z toxikologického hlediska jsou:

chloroform (CHCl3)

dichlorbrommetan  (CHCL2Br)
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chlordibrommetan  (CHClBr2)

bromoform (CHBr3)

chlorfenoly

Pro dezinfekci vody se z hlediska bazénového provozu nejčastěji používá 

plynný chlor, nebo pro menší výkony úpravárenského zařízení též chlornan sodný. 

Po zavedení chloru do vody ve formě koncentrované chlorové vody dochází ve 

vodním prostředí k hydrolýze chloru. Průběh hydrolýzy je ovlivněn teplotou vody a 

její iontovou silou. V průběhu hydrolýzy chloru vzniká kyselina chlorná, která se 

disociuje za vzniku vodíkových a chlornanových iontů.

1.2 Účinnosti chloru ve vodě v závislosti na pH

Volný chlor, který ve vodě měříme, má několik forem: rozpuštěný plynný 

chlor,  kyselina  chlorná  a  chornanový  aniont.  Mezi  těmito  třemi  formami  se 

v závislosti na pH vody ustaví určitá rovnováha. Při velmi nízkém pH (pod 4) se 

vedle  kyseliny  chlorné  a  chlornanového  aniontu  vyskytuje  i  rozpuštěný plynný 

chlor  (byť  ve  velmi  malém  množství).  Se  vzrůstajícím  pH  se  plynný  chlor 

přeměňuje na kyselinu chlornou a ta zase na chlornanový aniont. Při pH = 4 je ve 

vodě prakticky přítomná pouze kyselina chlorná, už se v ní nevyskytuje rozpuštěný 

chlor  a  ještě  se  nezačal  uvolňovat  chlornanový aniont.  Při  pH = 5 je  kyseliny 

chlorné 99,7% a zbytek do sta je ve formě chornanového aniontu, při pH = 6 je 

kyseliny chlorné 96,8%, při pH=7 je jí 75,2%, při pH = 8 už jen 23,2%.(Houžvička, 

2004)

Tyto  tři  formy  aktivního  chloru  mají  velmi  rozdílné  dezinfekční  účinky. 

Nejsilnější  je  účinek  rozpuštěného  chloru  jako  takového,  ale  ten  se  při  běžně 

používaném  pH  v bazénové  vodě  vyskytovat  nemůže.  Další  v pořadí  dle 

dezinfekční  účinnosti  je  kyselina  chlorná a  teprve  daleko za ní  je  chlornanový 

aniont.  Podle  druhu  mikroorganismů,  na  které  bychom  nechali  pro  porovnání 

působit  kyselinu  chlornou  a  chlornanový  aniont,  je  rozdíl  v účinnosti  přímo 
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astronomický.  Efektivita  usmrcení  naprosto  běžně  se  vyskytující  bakterie 

Escherichia  coli  je  při  použití  kyseliny  chlorné  80x  vyšší  než  při  použití 

chlornanového aniontu. Pro jiné v bazénech nesledované mikroorganismy je tento 

rozdíl v účinnosti ještě daleko vyšší, například E. hystolytica je kyselinou chlornou 

usmrcena 300x účinněji.(Houžvička, 2004)

Procentní závislost kyseliny chlorné na pH vody 

Graf  č.  1  Procentní  závislost  kyseliny  chlorné  na  pH vody (www.astralpool.cz,  

2009)

pH bazénové vody ovlivňuje účinnost chloru ještě jedním způsobem. Při 

pH blížícím se osmi a více se začíná daleko rychleji tvořit vázaný chlor. To je také 

důvod, proč při vyšším pH je voda daleko dráždivější a více zapáchá pro chloru.

Vázaný chlor také vykazuje jisté dezinfekční účinky, ale ty jsou ještě nižší 

než  u chlornanového aniontu.  Všichni  dobře  víme,  že  chlor  se  do  vody může 

přidávat dvojím základním způsobem (samozřejmě existují i další možnosti, např. 

elektrolýza slané vody). První způsob spočívá v aplikaci plynného chloru z tlakové 

nádoby. V takovém případě se nejdříve připraví tzv. chlorová voda, která je pak 

dávkována do samotného cirkulačního systému. (Houžvička, 2004) 
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Druhý  způsob  je  založen  na  dávkování  roztoku  (většinou 

koncentrovaného) chlornanu sodného. V konečném důsledku dochází ve vodě ke 

stejnému dezinfekčnímu účinku. Významný rozdíl mezi těmito dvěma způsoby je 

samozřejmě  v množství  potřebné  chemikálie  pro  dosažení  stejného  účinku 

(chlornan sodný obsahuje cca. 13% chloru) a ve způsobu ovlivňování pH. Aplikace 

plynného chloru pH snižuje, aplikace chlornanu pH zvyšuje. 

Chlor ve vodě nezůstává ve formě plynu a přemění se dle rovnice

Cl2 + H2O = HClO + HCl

Cl2 plynný chlor,

HClO kyselina chlorná,

HCl kyselina chlorovodíková (solná).

Z této rovnice je mimo jiné patrné, proč dávkování plynného chloru do 

vody snižuje pH. Vzniklá kyselina chlorná je ve výsledku onou dezinfekční látkou, 

která bazénovou vodu ošetřuje, a kyselina chlorovodíková pouze snižuje pH.

Pakliže  do  vody  vpravíme  chlornan,  nastává  trochu  jiná  reakce,  jejím 

jedním koncovým produktem je však také kyselina chlorná:

NaClO + H2O = HClO + NaOH

NaClO  chlornan sodný,

NaOH  hydroxid sodný (louh).

Jak bylo popsáno výše, vzniklá kyselina chlorná se v závislosti na pH vody 

takzvaně disociuje a uvolňuje ze své molekuly chlornanový aniont. Takže při pH, 

které se v bazénové vodě při její úpravě běžně udržuje, se aktivní chlor vyskytuje 

ve  formě kyseliny  chlorné  a  chlornanového  aniontu.  Vzhledem k tomu,  že  má 
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kyselina chlorná daleko silnější  dezinfekční účinek (jak jsme si  již  vysvětlili),  je 

velmi vhodné udržovat pH vody takové, aby co nejvíce aktivního chloru bylo ve 

formě  právě  kyseliny  chlorné  a  chlornanového  aniontu.  Doporučujeme  proto 

udržovat pH spíše v dolní polovině rozmezí daného vyhláškou č. 135/2004 Sb., a 

to konkrétně mezi 6,5-7,0. (Houžvička, 2004)

Obr. č.2 Formy chloru v závislosti na pH

2. Aktivní uhlí při úpravě vody

Aktivní  uhlí  je  vysoce  porézní  uhlík  s  mimořádně  velkým  vnitřním 

povrchem. Je to soubor grafitových destiček,  jejichž vzájemná vzdálenost  tvoří 

vnitřní povrch – póry. Rozeznáváme mikropóry (velikost menší než 2nm), kde se 

odehrává adsorpce převážně organických látek a transportní póry – makropóry 

(větší  než  50nm)  a  mesopóry  (2-50nm),  které  umožňují  přístup  organických 

molekul k aktivním centrům aktivního uhlí – mikropórům. (Kopecký, 2007, s.253)

Aby  se  provozovatel  úpravny  dostal  do  limitních  hodnot  určených 

Ministerstvem  zdravotnictví  (v  této  práci  se  zabýváme  především  chlorem 

vázaným) vázaného chloru, má několik možností, z nichž nejrozšířenější jsou buď 

zvyšování objemu ředící vody (jedná-li  se o bazénový provoz) nebo použití tzv. 

sorpční filtrace, tj. filtrace vody přes vrstvu aktivního uhlí. Kvalitu vody v bazénech 
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tedy lze optimalizovat pomocí sorpční filtrace. Podle nových výzkumných studií 

v provozu  bazénu  v Evropě  jsou  však  právě  THM  ve  vyšší  míře  obsaženy 

v některých ředících vodách, a proto se spíše preferuje druhá varianta tj. sorpční 

filtrace.

Vlastní adsorpce může být realizována 2 metodami:

•dávkováním práškového aktivního uhlí (práškové aktivní uhlí se používá 

nejen při sezónně zhoršené jakosti vody např. pro odstranění zápachu a 

příchutě vody)

•filtrací  přes  vrstvu  zrněného  aktivního  uhlí  (filtrace  zrněným  aktivním 

uhlím se využívá při  trvale zhoršené jakosti  vody,  kdy nelze dosáhnout 

vyhovující jakosti pouhým čířením). (Žáček, 2000, s 129)

Filtrace  přes  vrstvu  zrněného  aktivního  uhlí  umožňuje  dvě  variantní 

sestavy začleněné do technologie:

•flokulace-filtrace-adsorpce-chlorace

•adsorpce-flokulace-filtrace-chlorace

Výhodou  prvého  typu  je,  že  vrstva  aktivního  uhlí  není  zatěžována 

nečistotami  surové vody.  Nevýhodou je,  že  technologie  obsahuje  pískové filtry 

i filtry s aktivním uhlím, což zvětšuje obestavěný prostor úpravny a do jisté míry 

zvětšuje technologickou investici.

U druhého systému je aktivní uhlí vystaveno velkému množství nečistot, 

přebírá i část funkce klasického stupně pískové filtrace. (Urbánek, 2004, s. 8,9) 

2.1 Kritéria výběru aktivního uhlí pro účely čištění vody

Čištění vody adsorpčními metodami pro čištění vody je pomocí aktivního 

uhlí nepostradatelné z pohledu k čištění vody pitné, odpadní, bazénové. V případě 
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úpravy vody pro komunální potřebu roste význam adsorpčních metod ruku v ruce 

s vyšším obsahem chemických látek škodlivých pro spotřebitele.  Zejména těch 

látek,  které  se  obtížně  odstraňují  jinými  metodami.  Účinnost  odstraňování 

rozpuštěných organických látek z vody pomocí aktivního uhlí je všeobecně známa. 

Ekonomické aspekty závisí především na vhodném výběru aktivního uhlí. Proto je 

třeba stanovit odpovídající kritéria absorbentů pro konkrétní typy znečištění vody. 

K nejdůležitějším kritériím výběru aktivního uhlí pro průtokové čištění patří:

•zrnitost uhlí

•mechanická odolnost

•pórovitost

•chemické vlastnosti povrchu pórů

•obsah minerálních částic

•schopnost regenerace (Debowski, 1994, s.3-5)

Adsorpční kinetika a dynamika pro konkrétní  znečištění vody je závislá 

zejména na zrnitosti, pórovitosti a chemické vlastnosti povrchu pórů. Mechanická 

odolnost  zrnek  nebo  granulátu  proti  drobení  a  otěru  je  důležitá  z  důvodu 

dlouhodobého průtoku vodu čistícím zařízením. S tím souvisí i násypová hustota 

granulátu, která následně určuje velikost ztrát aktivního činidla během provozu a 

regenerace.  Aktivní  uhlí  se  vyrábí  ve  třech  formách:  granulát,  zrna,  prášková 

forma.  Prášková  forma  se  získává  mletím  zrnek  na  velikost  menší  než  90 

mikrometrů.  Prášková forma však neumožňuje snadnou regeneraci  a opětovné 

použití, je tedy vyhrazena spíše pro jednorázové účely nebo nelze-li jinak. Jejich 

vlastnosti  závisí  na  technologické  povaze  suroviny  použité  při  výrobě.  Prvotní 

uhelná  surovina  prochází  karbonizací  a  následně  aktivací,  přičemž  musí  být 

zajištěna požadovaná pórovitost a odolnost pro provozní využití. (Debowski, 1994, 

s.3)
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Práškové  aktivní  uhlí  se  dávkuje  přímo  do  upravované vody.  Jeho 

separace z vody probíhá spolu s vločkami hydratovaných oxidů železa či hliníku. 

Při tomto uspořádání se uhlí neregeneruje. (Strnadová, Janda, 1995, s. 270)

Do skupiny surovin užívaných při produkci aktivního uhlí patří:

•skořápky kokosových ořechů

Obr. č. 3 Surovina kokosových ořechů (Kopecký, 2007, s.254)

•dřevo a ovocné pecky

Obr. č. 4 Surovina dřevo (Kopecký, 2007, s.254)

2010                                                                                Strana 19 (celkem 75)



Jana Adamczyk Vicherová: Využití aktivního uhlí při úpravě vody a odstraňování vedlejších 

produktů chlorace

•hnědé a kamenné uhlí

Obr. č. 5 Surovina černé uhlí (Kopecký, 2007, s.254)

Při  velké hydrodynamické zátěži  mohou potřebnou odolnost  a provozní 

stabilitu  zajistit  pouze  granulátové  přípravky.  Granulát  se  zpravidla  vyrábí 

intenzivním mletím suroviny na velikost menší než 100 mikrometrů,  následným 

smícháním s pojivem a vystavením intenzivnímu tlaku. Nejčastěji užívaná pojiva 

jsou koksárenské smoly,  dřevařská smola,  popř.  zbytky po destilaci  ropy nebo 

syntetické látky.(Debowski, 1994, s.3-5)

2.1.1 Zrnitost aktivního uhlí

Použití zrnitých a granulátových forem aktivního uhlí při čištění vody má 

následující výhody:

•proces čištění může probíhat kontinuálně

•instalace i provoz jsou nenáročné

•dosahuje se vysoké účinnosti čištění

•adsorpční náplň je regeneratovatelná a repasovatelná. 
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Zrnitost  je důležitým parametrem proto,  že při  průtoku znečištěné vody 

filtrem dochází k difúzi  částic organických látek obsažených ve vodě na vnější 

povrch zrn a následnému difundování do místa adsorpce do vnitřního místa zrn. 

Vnější povrch zrn musí být dostačující pro nastavené parametry průtoku. Uvedený 

povrch lze zvětšit tak, že se aplikuje aktivní uhlí s menší zrnitostí. Užívá se zrn 

kulovitého,  podélného  a  válečkového  tvaru.  Obvykle  se  požaduje  aby  zrna  o 

velikosti nižší nebo vyšší než je nominální hodnota (0,5 mm-3 mm) zrnitosti nebyla 

více než 5%. (Debowski, 1994, s.4)

Aktivní  uhlí  vyrobená  z  černého  uhlí  mají  většinou  vhodný  poměr 

mikropórů a transportních pórů, zatímco u aktivních uhlí vyrobených z kokosových 

skořápek  výrazně  převažují  mikropóry,  u  aktivních  uhlí  vyrobených  ze  dřeva 

makropóry. Aktivní uhlí vyrobená z černého uhlí jsou většinou mnohem vhodnější 

pro aplikace ve vodárenství  než aktivní  uhlí  vyrobená z kokosových skořápek, 

která i při vyšším jodovém čísle a celkovém povrchu mají nižší sorpční schopnost, 

což se obvykle projevuje nižší účinností a životností. (Kopecký, 2007, s. 254)

Obr. č. 6 Povrch zrna aktivního uhlí (dostupné na www.ekologie.upol.cz)
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Obr. č.7 Granulované aktivní uhlí (dostupné na www.jako.cz)

Obr. č.8 Zrnité aktivní uhlí (dostupné na www.jako.cz)

Obr. č.9 Prachové aktivní uhlí (dostupné na www.jako.cz)
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2.1.2 Mechanická odolnost

Při  průtokovém  sorpčním  čištění  jsou  kladeny  vysoké  nároky  na 

mechanickou odolnost činidla. V případě vysokého otěru nebo drobivosti by totiž 

docházelo  k  vysokým ztrátám uhlí  a  snížení  efektivity  procesu.  Dříve  užívaná 

metoda  měření  mechanické  odolnosti  aktivního  uhlí,  která  spočívala  v  rotaci 

granulátu v  kovovém bubnu s ocelovými  kuličkami  byla  postupně opuštěna ve 

prospěch metody perforovaného síta. Při měření touto metodou je žádoucí míra 

otěru pod 1 %, která zaručuje stabilitu zařízení při vysokých rychlostech průtoku 

vody. Měření mechanické odolnosti je stále problematické a výsledky jsou závislé 

na použité metodě. Trvanlivost zrn klesá z vyšší mírou jejich aktivace. Aktivace 

probíhá  termickou  cestou.  Doporučuje  se  proto  při  vysokoteplotní  regeneraci 

aktivního  uhlí  sorpční  materiál  nepřeaktivovat.  Obvyklá  hodnota  aktivace  pro 

plnění  do  filtrů  je  okolo  A´  =  0,5  (A´-hodnota  aktivace,  O´-odolnosti  zrna). 

(Debowski, 1994, s.5,6)

Závislost mechanické odolnosti na stupni aktivace.

O´ - odolnost

A´- aktivace

O´ (%) 0 20 40 60 80 100

A´ 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Graf  č.  2  Závislost  mechanické  odolnosti  na  stupni  aktivace,  tabulka  a  graf.

(Debowski, 1994, s.5,6)
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2.1.3 Pórovitost

Pro všechny typy aktivního uhlí je charakteristický velký vnitřní povrch a 

vysoké  poréznost.  Z  tohoto  hlediska  se  póry  v  sorbentech  děli  na  mikropóry 

(průměr méně než 2 nanometry), mezopóry (průměr 2-50 nanometrů) a makropóry 

(průměr větší než 50 nanometrů). Tvar pórů v sorbentu je nestejnorodý a závisí na 

použité  surovině  i  výrobním  procesu.  Tvar  pórů  závisí  na  typu  karbonizace 

(odplynění),  jakož i  na použití  oxidačních plynů během aktivace.  Při  nižší  míře 

aktivace převažují makro a mezopóry, při vyšší míře aktivace se formují především 

mezopóry a to v důsledku tepelné destrukce amorfní složky materiálu. Póry musí 

mít větší rozměr, než je rozměr koloidních částic, které chceme z vody odstranit. 

Kinetiku adsorpce ovlivňují  především makropóry, ale klíčovou roli  v pohlcování 

částic z vodního prostředí hrají mikropóry. (Debowski, 1994, s.7)

2.1.4 Chemický charakter povrchu pórů

Povrchy aktivního uhlí vyráběného paroplynovou metodou obsahují určité 

množství sloučenin kyslíku. Ty vznikají z části v aktivační peci a z části během 

chlazení, mohou být jak kyselé tak zásadité povahy: Množství kyselých sloučenin 

kyslíku  na  povrchu  je  možné  uměle  zvětšit  při  tepelném  opracování  nebo 

v tekutém prostředí pomocí manganistanu draselného apod. Okysličený povrch 

vykazuje velkou vázací schopnost vůči polárním sloučeninám a schopnost iontové 

výměny. Povrchové oxidy pórů mohou mít charakter karboxylových, chinonových a 

jiných skupin. (Debowski, 1994, s.7)

2.1.5 Obsah minerálních částic

Suroviny užívané k výrobě aktivního uhlí obsahují určitý podíl minerálních 

látek.  Ty  v  materiálu  zůstávají  po  karbonizaci  i  aktivaci,  jejich  podíl  dokonce 

vzrůstá  v  důsledku  úbytku  uhelnaté  složky  (zplynatění).  Minerální  součástí 

aktivního  uhlí  jsou  nežádoucí  příměsí,  která  zmenšuje  porézní  plochu.  Navíc 

vedou ke znečištění protékající  vody a nežádoucím způsobem ovlivňují  pH. Ve 

srovnání surovin je patrné, že důlní uhlí obvykle vykazuje více minerálních složek 
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než  lignocelulózové  (rostlinného  původu)  materiály.  Minerální  součásti  (popel) 

v aktivním uhlí vyrobeném z uhlí kamenného představují více než 20%, zatímco 

v sorbentech vyrobených z dřevěného uhlí nebo kokosových ořechů méně než 

8%.  Ve  výrobním  procesu  lze  obsah  minerálních  součástí  snížit  promýváním 

kyselinou chlorovodíkovou, sírovou nebo octovou. Proces by měl být nastaven tak 

aby se výsledné pH průtokové vody pohybovalo okolo 7. (Debowski, 1994, s.7)

2.1.6 Schopnost regenerace

Použití  a  zrnitého  a  granulovaného  uhlí  v  procesu  úpravy  vody  je 

ekonomické pouze tehdy, když je možné sorpční materiál použít opakovaně. Po 

zaplnění  povrchů  pórů  látkami  zachycenými  z  vody  je  možno  sorbenty 

regenerovat ohřevem ve vodní páře, vymýváním nebo extrahováním. Nejčastěji je 

však vysokoteplotní regenerace při teplotách až 600 °C, kterou tvoří 3 fáze: 

•odvodnění a sušení

•desorpce a pyrolytický rozklad (rozklad látek za vysoké teploty)

•reaktivační vypalování 

Sušící fáze je energeticky vysoce náročná, ale nezbytná, neboť použité 

uhlí  z vodních filtrů  obsahuje 35 – 60% vody Teplota 600 °C zajišťuje  rozklad 

zachycených sloučenin na plynné produkty. Při reaktivace aktivního uhlí  mohou 

vznikat úbytky způsobené obsahem těžkých kovů. Z ekonomického hlediska činí 

náklady na regeneraci uhlí cca 50% ceny nové suroviny. (Debowski, 1994, s.8)
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2.2 Filtrační uhlí

Filtrační  uhlí  je  neaktivovaný uhlík s  vhodnou zrnitostí  (0,8 – 4,0 mm). 

Používá se buď samostatně nebo v kombinaci s pískem (dvouvrstvá filtrace). Na 

rozdíl  od aktivního uhlí  není filtrační uhlí  aktivované, tj.  nemá významný vnitřní 

povrch.  Neslouží  k  sorpci,  tj.  neodstraňuje  rozpuštěné  převážně  organické 

polutanty, ale slouží k zvýšení účinnosti a kapacity filtrace.(Kopecký, 2007, s.254)

2.3 Výroba aktivního uhlí

Většina  granulovaných  (zrněných)  aktivních  uhlí  je  vyráběna  ´´přímou 

aktivací´´. Při druhém způsobu výroby je zařazen stupeň ´´aglomerace´´. 

Výhody aglomerovaných aktivních uhlí jsou následující:

•zrna aktivních uhlí  jsou celá aktivována, nezůstává tvrdé neaktivované 

jádro

•aktivní uhlí se rychleji smáčí a obsahuje výrazně méně plovoucích částic, 

což v důsledku přináší menší ztráty při praní

•vyšší účinnost nového i reaktivovaného aktivního uhlí

•vhodnější pro reaktivaci

•výrazně vyšší životnost zejména pro chlorované uhlovodíky

•zlepšování organoleptických vlastností pitné vody
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Obr. č. 10 Přímo aktivovaná a aglomerovaná aktivní uhlí (Kopecký, 2007, s. 256)

3. Adsorpce

Adsorpce  je  způsobena  hromaděním  rozpuštěné  látky  (adsorbátu)  na 

povrchu  adsorbentu.  Je  způsobena  Londonovými  disperzními  silami 

(indukovanými dipólovými silami), což je jeden z typů Vanderwaalsových slabých 

intermolekulárních sil. Londonova síla působí podobně jako gravitace mezi objekty 

a  má velmi  krátký  dosah.  V  případě  aktivního  uhlí  tedy  záleží  na  vzdálenosti 

molekul  adsorbátu  od  povrchu  aktivního  uhlí.  Londonovy  síly  jsou  aditivní  to 

znamená, že adsorbní síla je součtem všech interakcí mezi atomy.  Díky těmto 

aditivním vlastnostem má aktivní uhlí nejsilnější známý fyzikální adsorpční účinek 

ze  všech  známých  materiálů.  Adsorpce  se  může  týkat  jak  plynných  fází 

(kondenzace  v  pórech),  tak  kapalných  fází.  Ve  druhém  případě  hraje  roli 

rozpustnost sloučenin kapalné fáze. (www.jako.cz, 2010)
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 Obr. č.11 Adsorpce versus Absorpce (www.jako.cz, 2010)

Adsorbce proces probíhající na povrchu pevné látky.

Absorbce proces pohlcování jedné látky v druhé. (Kutinová, 1981, s. 15, 26)

Obr. č.12  Adsorpce

Kvantitativně vyjadřujeme velikost adsorpce počtem molů nebo hmotnosti 

rozpuštěné látky naadsorbované na 1g adsorbentu. V technologii vody se používá 
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většinou  hmotnosti  látek,  protože  se  nejčastěji  jedná  o  směs  různých  látek 

neznámého  složení.  Pro  vyjádření  jejich  hmotností  se  pak  používá  různých 

skupinových stanovení jako CHSK, BSK 5, extrahovaných látek aj.

Velikost adsorpce je definována vztahem:

a = 
V
m

. (c0 – cr)

Kde V je počáteční objem roztoku (l), m – hmotnost adsorbentu (g), c0, cr 

představují celkovou koncentraci látky nebo látek (g/l) na počátku procesu a po 

dosažení adsorpční rovnováhy, většinou bývá vyjádřena pomocí CHSK ev. BSK5. 

(Strnadová, Janda, 1995, s. 263)

Při sorpci se neuplatňuje pouze fyzikální adsorpce, ale i  chemisorpce a 

biologické procesy. Proces není vhodný pro odstraňování všech organických látek, 

ale  především  nízkomolekulárních  látek  neodstranitelných  koagulací.  Pro 

odstranění těchto složek je vhodné využití adsorpce na zrněném aktivním uhlí s 

předřazenou ozonizací, přičemž kombinace obou metod je účinnější než účinnost 

oxidace  a  adsorpce  zvlášť.  Tímto  postupem  je  možno  rovněž  omezit  tvorbu 

biofilmů v rozvodné síti či cirkulačním okruhu bazénu a tím zabránit sekundárnímu 

znečištění pitné či bazénové vody. (Žáček, 2000. s. 129)

Podmínkou vysoké účinnosti tohoto úpravárenského stupně je hlavně:

•odstranění podílu organických látek a anorganických látek (železo, hliník, 

mangan) koagulací před adsorpcí na aktivním uhlí,

•volba  vhodného  druhu  aktivního  uhlí  (makropórézní,  mikropórézní)  a 

obsahem pórů  velikostí  odpovídající  velikosti  molekul  přítomných  látek, 

které chceme adsorbovat,

•volba vhodné filtrační a cirkulační rychlosti, při níž je dosaženo adsorpční 

rovnováhy. 
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Adsorpčních účinků aktivního uhlí je využíváno především pro odstranění 

zbytkových koncentrací nežádoucích látek z vody Ve vodárenství se jedná např. 

o  zbytkové koncentrace organických látek (chlorfenoly,  chlorbenzeny,  pesticidní 

látky, polychlorované bifenyly, atd.), řada z nich způsobuje pachové problémy, jiné 

mají karcinogenní či mutagenní účinky, čímž se budeme zabývat v kapitole č. 6. 

Adsorpcí na aktivním uhlí dochází také ke snížení až odstranění vázaného chloru 

Z provozního hlediska je rozhodující jednak účinnost adsorpce a jednak 

životnost adsorbentu. Při adsorpci se odstraňují z vody jak neodbouratelné, tak 

i  biologicky odbouratelné organické látky.  Adsorbované biologicky odbouratelné 

podléhají biochemickému rozkladu, přičemž je rozhodující jak rychlost adsorpce, 

tak i rychlost jejich rozkladu. (Žáček, 2000. s. 130)

Nejdelší  životnost  adsorbentu bude dosažena, pokud rychlost adsorpce 

bude rovna rychlosti odbourání biologický rozložitelných látek. Při nižší rychlosti 

odbourávání  těchto  látek  o proti  jejich adsorpci  se  životnost  sorbentu  zkracuje 

(Žáček, 2000. s. 130)

Kromě  na  charakteru  adsorbentu  i  na  jeho  povrchových  vlastnostech 

závisí adsorbované množství také na teplotě. Se stoupající teplotou adsorbované 

množství obvykle klesá.(Žáček, 2000. s. 130)

3.2 Faktory ovlivňující adsorpci

Při  adsorpci  se  mezi  adsorbentem  a  adsorbátem  uplatňuje  pravidlo 

o  vzájemné afinitě  látek  podobné polarity.  Na nepolárním adsorbentu se proto 

budou přednostně adsorbovat  nepolární  látky,  a  naopak.  Protože u roztoků se 

uplatňuje  konkurenční  adsorpce rozpouštědla,  je  pro adsorpci  rozpuštěné látky 

výhodné, má-li rozpouštědlo opačnou polaritu než adsorbent. 

Voda  je  polární  rozpouštědlo,  a  proto  je  právě  nepolární  aktivní  uhlí 

výhodné  pro  adsorpci  z  vodných  roztoků.  Protože  s  rostoucím  rozdílem  mezi 

polaritou  rozpuštěné  látky  a  rozpouštědla  klesá  její  rozpustnost,  bude  tedy 
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existovat  mezi  adsorbovaným  množstvím  a  rozpustností  nepřímá  úměrnost 

(Lundeliovo pravidlo). (Strnadová, Janda, 1995, s. 270)

•Vliv relativní molekulové hmotnosti adsorbátu 

Adsorpce  látek  stejného  typu  na  aktivním  uhlí  roste  s  relativní 

molekulovou  hmotností  kolem  10  000.  Dále  opět  klesá.  Příčinou  je  zřejmě 

omezený přístup rozměrnějších molekul do mikropórů adsorbentu. U aktivního uhlí 

s bohatě rozvinutou mikrostrukturou může být hranice nižší.

Jiným  způsobem  ovlivňuje  relativní  molekulová  hmotnost  adsorbátu 

rychlosti adsorpce. U rychle míchaných systémů s práškovým uhlím, kdy řídícím 

procesem je vnitřní transport (difúze v pórech), se rychlost adsorpce zpomaluje 

s rostoucí molekulovou hmotností. (Strnadová, Janda 1995, s. 271)

•Vliv pH na adsorpci

Nejsou-li v molekule přítomny charakteristické skupiny schopné disociace, 

nemá pH roztoku na adsorpci prakticky vliv. Obsahují-li sloučeniny charakteristické 

skupiny  schopné  disociace,  stává  se  pH  roztoku  jedním  z  hlavních  faktorů 

majících vliv na jejich adsorptivitu na aktivním uhlí. Hodnota pH má být taková, 

aby byla potlačena jejich disociace. U látek kyselého charakteru je proto výhodné 

nízké pH. (Strnadová, Janda 1995, s. 271)

•Vliv teploty na adsorpci

Adsorpce  je  obvykle  exotermická  reakce,  proto  s  poklesem  teploty 

adsorptivita  roste.  Změna  entalpie,  k  níž  při  adsorpci  dochází,  se  nazývá 

adsorpční teplo, udává se v J/mol. Vzhledem k malým koncentracím rozpuštěných 

látek  mají  teplotní  změny  obecně  jen  nepatrný  vliv  na  adsorpční  procesy  ve 

vodárenství a při čištění vod. (Strnadová, Janda 1995, s. 271)
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                PÓRY

Obr. č.13 Mikroskopická struktura póru (www.jako.cz, 2009)

4. Možnosti využití adsorpce

V technologii  vody se používá  jak práškové,  tak zrnité  uhlí.  Při  použití 

práškového  se  aktivní  uhlí  spolu  s  upravenou  vodou  mísí.  Systém  může  být 

diskontinuální nebo kontinuální. 

Proces lze uspořádat jako jednostupňovou nebo více-stupňovou adsorpci.

Při  použití  zrněného  materiálu  se  upravovaná  voda  nejčastěji  filtruje 

kolonou s nehybnou vrstvou adsorbentu (tzv. dynamická adsorpce). (Strnadová, 

Janda 1995, s. 272)

Při  dynamické  adsorpci,  dochází  k  postupnému  záchytu  adsorbátu 

v  horních  vrstvách  adsorbentu  a  nižšími  vrstvami  sloupce  protéká  (v  ideálním 

případě) čistá voda. 

4.1 Jednostupňová adsorpce

Při  jednostupňové  adsorpci  se  adsorbent  míchá  (či  udržuje  ve  styku) 

s  upravovanou vodou po určitou dobu v kontaktních  nádobě,  potom následuje 
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separace vyčerpaného adsorbentu od vyčištěné vody. Jako adsorbent se používá 

práškové uhlí, na kterém se v míchaných systémech ustavuje rovnováha rychleji 

než na uhlí  zrněném. Vyčerpaný adsorbent  se separuje  filtrací,  nejčastěji  však 

usazováním.  Protože samotné aktivní  uhlí  se jen obtížně odděluje  od  kapalné 

fáze, přidává se k suspenzi flokulační činidlo. (www.uprava-vody.com, 2009)

4.2 Vícestupňová adsorpce

Lépe se adsorbent využije, když se rozdělí na několik částí a adsorpce se 

provádí v několika adsorbérech za sebou vždy s čerstvým adsorbentem. Ještě 

lepších  využitích  se  dosáhne  proti  proudným  uspořádáním  procesu:  čerstvý 

adsorbent se přidá k roztoku částečně vyčištěné vody a takto částečně vyčerpaný 

sorbent se použije k předčištění vstupní vody. (www.uprava-vody.com, 2009)
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5.  Důvod  sledování  vedlejších  produktů  chlorace  a  jejich 

eliminace

V  roce  1974  američtí  odborníci  zjistili,  že  všude  tam  kde  se  používá 

k  dezinfekci  pitné  vody  systém  chlorace  je  zvýšený  obsah  chloroformu, 

bromdichlormetanu,  bromoformu  a  jim  podobných  sloučenin.  Následným 

sledováním pitné vody v úpravnách bylo zjištěno, že tyto látky jsou všudypřítomné 

právě při  používání chlorace pitných vod. Koncentrace THM se pohybovala od 

jednotek  do  až  400 mikrogramů na litr.  Bylo  zjištěno,  že  tyto  látky vznikají  při 

chloraci  pitné  vody z látek huminového typu (což  je  běžná součást  přírodních 

povrchových vod), ale i z řas a některých dusíkatých organických sloučenin. Dr. 

Moris prokazuje na základě šetřeni v USA, že 9 % rakovin močového měchýře a 

18 % rakovin tlustého střeva způsobuje konzumace chlorované vody. (Villanueva, 

2007)

ČSN  75  7211  považuje  chloroform  za  prokázanou  látku  vyvolávající 

změny buněk a její následnou karcinogenitu a omezuje jeho přítomnost ve vodě 

nejvyšší možnou hodnotou 30 mikrogramů v litru vody. (Villanueva, 2007)

Současné hydrochemické analýzy dovedou na drahých zařízeních zjistit 

stopové koncentrace řady složitých organických sloučenin. Pro zjištění pachu a 

chuti vody však neexistují jiné metody než smyslové, tedy pach a chuť. 

Voda obsahuje různá množství organických a jiných látek, se kterými chlor 

reaguje za vzniku různě škodlivých produktů,  které lze z  vody odstranit  pouze 

speciální úpravou. Volný chlor během krátké doby z vody vyprchá. 

Světová zdravotnická organizace, která dohlíží i nad bazénovými provozy 

je ve tvrzení v souvislosti  s nádory střev poněkud zdrženlivější  (nepovažuje za 

zcela prokázané) oproti  některým studiím, které uvádějí,  že chlorování vody se 
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může podílet až na 10% rakoviny tlustého střeva. (Guidelines for Drinking-Water 

Quality, 1993)

Chlor  je  nejvíce  využívaných  dezinfekčním  prostředkem,  s  některými 

látkami  přirozeně  ve  vodě  přítomnými  mohou  vznikat  nežádoucí  látky,  které 

obecně nazýváme „vedlejší produkty dezinfekce“  . Při použití chloru pak „vedlejší 

produkty chlorace“ mezi které co do množství patří na přední místo trihalometany. 

Mezi trihalometany patří 4 specifické látky :

•chloroform

•dibromchlormetan

•bromdichlormetan

•bromoform

Zda  tyto  nežádoucí  látky  ve  vodě  vzniknou  či  nikoliv,  resp.  kolik  jich 

vznikne (pokud vzniknou), závisí na mnoha faktorech, např.:

•zda a kolik je přítomno tzv. prekurzorů (pokud chybí prekurzory, nemusí 

vzniknout ani vedlejší produkty chlorace),

•jaký je způsob úpravy vody (vhodnou úpravou lze množství  prekurzorů 

významně snížit), 

•v jaké fázi úpravy se dávkuje chlor (dezinfekční prostředek) a jaká je jeho 

dávka,

•jaká je teplota, pH a doba zdržení vody v distribuční síti vodovodu nebo 

technologické síti bazénu. 
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Úpravny  vody  by  se  měly  snažit  o  to,  aby  obsah  vedlejších  produktů 

dezinfekce  byl  co  nejnižší  (při  dodržení  všech  ukazatelů  kvality  vody,  včetně 

mikrobiologických),  každopádně nesmí být vyšší než limit stanovený Vyhláškou 

MZ č. 252/2004 Sb. Vyhláška stanovila limitní hodnotu (a tím i povinnost sledování 

ve všech vodovodech) pro následující látky, které vznikají během dezinfekce vody 

(Vyhl. Mzd. ČR – č. 252/2004 Sb)

 trihalometany (suma zjištěných koncentrací čtyř výše uvedených látek)

 chloritany (vznikají při dezinfekci pitné vody pomocí oxidu chloričitého)

 formaldehyd (může vznikat při oxidaci vody ozonem nebo chlorem)

 bromičnany (vznikají  při  dezinfekci  či  úpravě  vody  ozonem,  pokud  jsou 

v surové vodě přítomny bromidy) (Janda, Fišar, 2000)

5. 2 Vedlejší produkty chlorace vod

Při  hygienickém  zabezpečení  pitné  a  bazénové  vody  chlorací  vznikají 

bočními reakcemi chloru se zbytkovými koncentracemi organických látek, které se 

nepodařilo zcela odstranit úpravou vlastností vody (např. huminové látky), vedlejší 

produkty, které výrazně ovlivňují kvalitu vody. Studiem chlorace povrchové surové 

vody s huminovými kyselinami bylo nalezeno více než 500 druhů chlorderivátů 

sumárně  označovaných  jako  DBP  (Desinfection  By-Products).  Tyto  látky  jsou 

potencionálními  nebo  již  prokázanými  karcinogeny,  mutageny  a  teratogeny. 

Z tohoto důvodu jsou jejich koncentrace v pitné vodě poměrně pečlivě sledovány. 

Nejdůležitějšími  faktory  ovlivňujícími  vznik  a  množství  DBP  jsou  pH,  dávka 

použitého chloračního činidla, doba zdržení, poměr dávky chloru k organickému 

uhlíku, teplota vody, koncentrace bromidů ve vodě a další. (Villanueva, 2007)

Velký  význam  pro  vznik  vedlejších  produktů  chlorace  má  pH.  Skoro 

u  všech  organických  halogenderivátů  můžeme  obvykle  kontrolou  pH 
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minimalizovat, ale i maximalizovat, jejich koncentrace (výjimkou je dichloroctová 

kyselina). 

Koncentrace trichloraminu může být v závislosti na zatížení bazénu (na 

počtu návštěvníků a na provozu atrakcí). Různé práce z ČR a dalších evropských 

států  prokázaly,  že  doporučený limit  0,5  mg)l  je  často  překračován a  zvýšený 

obsah trichloraminu způsobuje vyšší výskyt projevů astmatu u dětských kolektivů. 

Světová  zdravotnická  organizace  v  r.  2006  doporučila  limitní  koncentraci 

trichloraminu ve vzduchu bazénu max. 0,5 mg/m3.. Mono a dichloramin jsou dobře 

rozpustné ve vodě a rovnováha je posunuta více ve prospěch vodní fáze, zatímco 

trichloramin  je  ve  vodě málo  rozpustný a  rovnováha je  posunuta  ve  prospěch 

plynné fáze. Tato vlastnost trichloraminu způsobuje, že snadno přechází z vody do 

vzduchu  a  tam  vytváří  někdy  i  značné  koncentrace.  O  to  menší  (o  podíl 

trichloraminu) pak je obsah vázaného chloru ve vodě. 

Vztah mezi  vázaným chlorem ve vodě a trichloraminem ve vzduchu je 

někdy interpretován zjednodušeně „nízký obsah vázaného chloru ve vodě musí 

korelovat s obdobně nízkým obsahem trichloraminu ve vzduchu“. Tato úvaha není 

správná, jak neprokázal např. Stottmeister, který provedl řadu současných měření 

obsahu vázaného chloru ve vodě a trichloraminu ve vzduchu. Výsledky vzájemně 

nekorelovaly. Měření obsahu trichloraminu ve vzduchu v plaveckých bazénech má 

svoje opodstatnění , zejména tam, kde se objevují stížnosti na nepříjemný nebo 

dokonce dráždivý pach. Argumentace „máme nízký vázaný chlor, nebudeme tedy 

mít ani trichloramin ve vzduchu“ neplatí. (Černý, 2009)

Jednou  z  možností  jak  snižovat  obsah  trichloraminu  ve  vzduchu  je 

stripování, což spočívá v provzdušňování vody systéme perforovaných plastových 

hadic v akumulační nádrži na přepadající recirkulovanou vodu. Trichloramin přitom 

přechází  z  vody  do  odpadního  vzduchu.  Ve  Francii  v  aquaparku  ve  městě 

Quimper  použili  stripování  trichloraminu  a  dosáhli  efektu  75%  odstranění  ze 

vzduchu  trichloraminu.  (Černý,  2009).  Vzhledem  k  diskutovanosti  tématu 

vedlejších produktů chlorace v ovzduší krytých bazénových provozů zde krátce 
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pojednáváme  o  obsahu  trichloraminů  ve  vzduchové  mase  nad  hladinou  vody 

v bazénu, jako o jednom důležitém negativním důsledku chlorace.
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6.  Dosavadní  zpracování  problematiky  vedlejších  produktů 

chlorace a jejich vlivu na zdraví 

V roce 1991 na základě usnesení vlády České republiky č. 369 o systému 

monitorování  zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí a 

v rámci  úkolu „Zdravotní  důsledky a rizika znečištění pitné vody“,  byl  vytvořen 

systém sběru, zpracování a hodnocení zjištěných dat o zátěži a poškození zdraví 

obyvatelstva ve vztahu k zásobování pitnou vodou.  (Výroční zpráva – Zdravotní 

důsledky a rizika znečištění pitné vody, 2004).

Na  základě  výsledků  šetření  probíhajících  od  90.  let  zveřejnil  Státní 

zdravotní ústav (SZÚ) ve své zprávě informace k uvedenému tématu kvantitativní 

vyjádření rizik plynoucích z kontaminantů, která lze vzhledem k užití pitné vody na 

vstupu bazénových zařízení přiměřeně zobecnit i pro ně:

„V zátěži  obyvatelstva  ČR z  konzumace pitné vody dominuje  expozice 

dusičnanům,  která  dosahuje  průměrné  hodnoty  6  %  celkového  denního 

expozičního limitu pro větší a 6,6 % pro menší zásobované oblasti. Hodnotu 1 % 

expozičního  limitu  přesáhl  ve  větších  zásobovaných  oblastech  také  přívod 

chloroformu.  Akutní  poškození  zdraví  obyvatelstva  sledovanými  kontaminanty 

nebylo  zjištěno.  Podle  výpočtu  teoretického  zvýšení  pravděpodobnosti  vzniku 

nádorových  onemocnění  v  důsledku  chronické  expozice  karcinogenním 

organickým látkám z příjmu pitné vody může konzumace pitné vody z veřejného 

vodovodu  teoreticky  přispět  k  ročnímu  zvýšení  pravděpodobnosti  vzniku 

nádorových  onemocnění  přibližně  dvěma  přídatnými  případy  na  10  milionů 

obyvatel.“ „Hodnocení karcinogenního rizika: Pro výpočet předpovědi teoretického 

zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorových onemocnění v důsledku chronické 

expozice cizorodým chemickým látkám z příjmu pitné vody byla použita metoda 

hodnocení  zdravotního  rizika,  resp.  lineární  bezprahový  model  vztahu  mezi 

dávkou a účinkem. Z ukazatelů jakosti pitné vody vyhlášky č. 252/2004 Sb. byly 

k hodnocení vybrány tyto kontaminanty: 1,2-dichloretan, benzen, benzo(a)pyren, 
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benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, bromdichlormetan, bromoform, chlorethen 

(vinylchlorid),  dibromchlormetan,  indeno(1,2,3-cd)pyren,  tetrachloreten, 

trichloreten.  Údaje  o  schopnosti  látky  zvyšovat  pravděpodobnost  vzniku 

nádorových onemocnění (směrnice rakovinného rizika) byly převzaty z materiálu 

US EPA. 

Výpočty expozice  a  rizika  byly  provedeny podle  standardního postupu, 

nicméně  použité  faktory  určující  expozici  jsou  vždy  zatíženy  určitou  mírou 

nejistoty,  jako je  omezené spektrum sledovaných zdravotně významných látek, 

individuální  konzumace pitné  vody z  vodovodu,  k  tomu přistupující  různá míra 

vstřebání  sledovaných látek v  organismu apod.“  (Výroční  zpráva,  2004,2005 – 

Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody)

Reálnější představu o vlivu VPCH a dalších k vodě vázaných faktorů na 

zdraví populace, respektive na frekvenci výskytu přírustku za určitý čas či celkový 

počet za určité období nádorových onemocnění,  poskytuje studie karcinogenity 

provedená španělským, řeckým a americkým týmem sborníků (C. M. Villanueva, 

et. al.), která byla publikovaná v American Journal of Epidemiology.

Autoři shrnují své klinické poznatky a anamnézu kontaktu 1219 případů a 

1271 kontrolních osob s pitnou (ve smyslu konzumace), bazénovou a sprchovou 

vodou, jakož i vedlejšími produkty chlorace – THM (trihalometany), a to s ohledem 

na  výskyt  rakovinných  onemocnění  močového  měchýře.  K působení  THM  dle 

autorů dochází při dlouhodobém pití chlorované vody, inhalací vodních kapének či 

aerosolů  ve  sprchách  nebo  v blízkosti  ve  vzduchu  tříštěných  vodních  proudů, 

a  dále  transdermální  cestou  při  koupání  a  plavání  v bazénové  vodě. 

Transdermální cestou rozumíme průnik THM přes kůži, a to i neporušenou. Tato 

studie probíhala již v letech 1998 – 2001. Přesto se i další studie se v podstatě 

shodují  o  jistém vlivu  VPCH na podílu  karcinomu u  populace,  kteří  konzumují 

pitnou vodu upravenou chlorem.

O jejich možné humánní karcinogenitě při dlouhodobém působení svědčí 

několik studií, včetně prospektivního epidemiologického monitoringu:
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•Cantor KP. (1997) Drinking water and cancer. Cancer Causes Control 8:292–308.

• Koivusalo M, Pukkala E, Vartiainen T, et al. (1997) Drinking water chlorination 

and cancer—a historical cohort study in Finland. Cancer Causes Control 8:192–

200.

• Doyle TJ, Zheng W, Cerhan JR, et al. (1997) The association of drinking water 

source  and  chlorination  by-products  with  cancer  incidence  among 

postmenopausal women in Iowa: a prospective cohort study. Am J Public Health 

87:1168–76.

• Cantor KP, Hoover R, Hartge P, et  al.  (1987) Bladder cancer,  drinking water 

source,  and  tap  water  consumption:  a  case-control  study.  J  Natl  Cancer  Inst 

79:1269–79.

Nádorová rizika jako důsledek mutagenních vlastností  VPCH dle studie 

Villanueuvové,  et  al.,  shrnuje  zjištění  z  několika  studií,  které  se  zabývaly 

především  rakovinou  močového  měchýře  a  bojuje  o  potvrzení  či  vyvrácení 

souvislosti  karcinomu  s  expozicí  trihalometanů.  Pokusně  bylo  ztvrzeno 

vstřebávání trihalometanů nejen vodou pitnou při požití trávicím ústrojím, ale i kůží 

pří  koupání  (důsledek  kožní  permeability)  a  dýchacím  ustrojím  při  sprchování 

(důsledek těkavosti VPCH), a to přímo v prostředí krytých bazénů:

•Levesque  B,  Ayotte  P,  LeBlanc  A,  et  al.  (1994)  Evaluation  of  dermal  and 

respiratory chloroform exposure in humans. Environ Health Perspect 102:1082–7.

• Aggazzotti  G, Fantuzzi G, Righi E, et al.  (1995) Environmental and biological 

monitoring of chloroform in indoor swimming pools. J Chromatogr A 710:181–90.

Španělská studie shromáždila data z 18 geograficky rozptýlených lokalit 

a  využila  dokumentace  pacientů  s nádory  urologické  povahy,  potvrzenými 

histologickou analýzou. Soubor kontrolních osob byl tvořen dospělými v rozmezí 
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20-80  let  bez  onkologické  diagnózy  po  podepsání  informovaného  souhlasu 

v rámci zachování etičnosti studie.

Experimentátoři  sledovali  mimo  jiné  frekvenci  sprchování  a  koupání, 

mapování užívaných zdrojů pitné vody ke konzumaci (vodovod, studna, balená 

stolní  voda)  a  její  průměrné  spotřebované  množství  za  den.  Byly  zohledněny 

takové faktory, jako je kouření, přechod z konzumace vody inženýrských sítí na 

vodu balenou, apod.

Výsledky  studie  vedou  k poněkud  pesimističtějším  závěrům  než 

epidemiologická sledování českých expertů. Dlouhodobá expozice trihalometanům 

v dané  lokalitě  v množství  >49  versus  ≤8  µg/litr  vedla  k 2,1x  většímu  výskytu 

zhoubného bujení močového měchýře při 95% intervalu spolehlivosti 1.09, 4.02. 

Při  srovnání  skupiny  požívajících  pitnou  vodu  s obsahem  THM>35  µg/den  a 

skupiny,  která  pila  nechlorovanou  nebo  méně  chlorovanou  vodu  byl  výskyt 

karcinomu  močového  měchýře  lehce  zvýšený,  ale  nedosahoval  statistické 

významnosti. Dále bylo prokázáno, že delší sprchování a koupání v domácnosti 

vedlo k nárůstu počtu případů karcinomu ve sledované kohortě (nejvyšší kvartil 

THM  versus  nejnižší  kvartil  THM)  při  zohlednění  obsahu  THM  v místním 

vodovodním řadu. Výše rizika u osob pravidelně exponovaných bazénové vodě 

byla  1,57x vyšší  než u osob takto  neexponovaných (95% interval  spolehlivosti 

1.18, 2.09), přičemž rozdíly mezi muži a ženami nebyly markantní. Při sledování 

vlivu expozice bazénovým vodám byla detekována mírná tendence k nárůstu rizik 

při rostoucí délce expozice – za hranici pro srovnání byla stanovena kumulativní 

doba plavání 165 hodin. 

Z obsáhlého datového souboru studie a metaanalýzy předchozích studií 

vyplývá,  že  expozice  trihalometanů  je  spojena  se  zvýšeným  rizikem  nádorů 

(zejména  zhoubného  nádoru  močového  měchýře)  u  mužů  i  žen,  a  to  při 

konzumaci chlorované vody, jakož i při kontaktu dermálním (koupání ve vanách a 

bazénech)  a  respiračním  (sprchování  provázené  vdechováním  sledovaných 

vedlejších produktů chlorace, zejména chloroformu). 
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Riziko  způsobené  dlouhodobým  kontaktem  přes  kůži  a  plicní  tkáň  je 

v některých případech dokonce vyšší, než při konzumaci průmyslově chlorované 

vody, což se týká i jiných působků než THM (kupříkladu kyselin halogenoctových):

•Re-evaluation  of  some  organic  chemicals,  hydrazine  and  hydrogen  peroxide. 

(1999)  IARC monographs  on  the  evaluation  of  carcinogenic  risks  to  humans. 

(International  Agency  for  Research  on  Cancer,  Lyon,  France)  Vol  71.  ISBN 

92-8321271-1.

•Some drinking water  disinfectants and contaminants,  including arsenic related 

nitrosamines.  (2002)  IARC  scientific  publications.  (International  Agency  for 

Research on Cancer, Lyon, France) Vol 84.  ISBN 92-8321284-3. 

Vstřebávání  potenciálně  škodlivých  trihalometanů  do  cílových  orgánů 

v toxických hladinách probíhá přes kůži a dýchací ústrojí dokonce snáze, než při 

průchodu chlorované vody trávicím systémem, neboť při metabolizaci je po požití 

chlorované  vody  část  THM  eliminována  játry.  Cílovými  orgány,  které  za 

nepříznivých okolností podléhají poškození, jsou zejména ledviny, močový měchýř 

(jež je předmětem španělského výzkumu) a tlusté střevo. 

Takovéto chování trihalometanů a dalších vedlejších produktů dezinfekce 

pitné a bazénové vody může tedy podle dostupných studií znamenat riziko pro 

veřejné  zdraví,  ačkoliv  absolutní  počty  případů  zhoubného  onemocnění 

zapříčiněného stykem s THM nemusí vždy působit dramaticky. 

Otázkou zůstává,  zda je riziko vyšší  u kojenců a dětí,  které navštěvují 

kurzy plavání s rodiči, neboť dětský organizmus je v mnoha ohledech citlivější na 

exogenní vlivy. 

Tento problém by pomohly vyjasnit další studie, separované pro dětskou a 

dospělou  populaci  s přihlédnutím  k délce  kontaktu  s chlorovanou  vodou  a 

množstvím THM či dalších látek v ní obsažených. (Villanueva, 2007)
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Sloučenina Limitní  doporučení  dle 

WHO

μg/l

Limitní  doporučení  dle 

EU

μg/l
Dibromochlorometan 

(CHBr2Cl)

100

Bromoform (CHBr3) 100
Kyselina 

dichloroctová

50

Kyselina 

trichloroctová

100

Trichloracetaldehyd 10

Dichloracetonitril 90

Dibromacetonitril 100

Trichloracetonitril 1

Chloritan 200

Peroxid vodíku 100

Navrhované maximum:

Chloroform (CHCl3) 200 40

Bromodichlorometan 

(CHBrCl2)

60 15

Bromičitan (BRO3
-) 25 10

2,4,6-trichlorofenol 200

Tabulka  č.  1  Doporučené  limity  vedlejších  produktů  chlorace  dle  WHO a  EU 

(Braghetta, 1997)

(Pro poslední 4 sloučeniny nejsou WHO stanoveny limitní hodnoty, doporučené 

maximální  hodnoty  vycházejí  z předpokládané  karcinogenity  s nárůstem 

celoživotního (70 let) rizika nádoru 1:100000). 

V otázce  udržování  mikrobiální  kvality  vody  v distribučních  systémech 

existuje  zásadní  rozdíl  mezi  USA a  některými  evropskými  státy.  Úprava  vody 

v USA je  založena  na  udržení  detekovatelných  množství  reziduí  chloračního 

procesu  v distribuční  soustavě  s cílem  minimalizovat  biologický  růst,  předejít 
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reaktivaci  mikroorganizmů,  zajistit  určitou  ochranu  proti  náhodné  místní 

kontaminaci  a  omezit  biologicky  podmíněnou  korozi  v distribučním  systému. 

Organizace US EPA proto zavedla limity pro minimální koncentrace chloračních 

reziduí v distribuční síti:  minimum volného chloru (Cl2)  0,2 mg/l  a kombinované 

minimum  chloračních  reziduí  (převážně  NH2Cl)  1,0  mg/l.  Tyto  minimální 

požadavky můžeme porovnat s maximálními limity dle WHO: volná rezidua chloru 

max. 5 mg/l, maximální monochloraminová rezidua 3 mg/l. (Braghetta, 1997)

Naproti  tomu  přístup  uplatňovaný  v úpravě  vody  v některých  oblastech 

Evropy je založena na redukci či úplné eliminaci chloračních reziduí v distribučním 

systému.  Úprava  vody  se  namísto  toho  soustředí  na  produkci  a  distribuci 

biologicky stabilní vody s prakticky nulovými požadavky na chlor. Někteří evropští 

dodavatelé vody proto uplatňují strategii minimální koncentrace asimilovatelného 

(biodegradabilního) organického uhlíku AOC v upravené vodě před jejím vstupem 

do distribuční sítě. Zároveň usilují o udržení vysoce kvalitní distribuční soustavy, 

která výrazně sníží  riziko potenciální kontaminace. Ne všechny evropské země 

však metodiku biologicky stabilní vody s minimem chloračních reziduí akceptují. 

Řada  zemí  argumentuje  tím,  že  rezidua  chlorace  jsou  nezbytná  pro  účinnou 

regulaci vzniku biofilmů. (Braghetta, 1997 )

Trihalogenmethany

Obr. č.14 Znázornění molekul Trihalogenmethanů (dostupné na www.etc-gmbh.d)
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Německá studie, která byla zajištěna německými úrazovými pojišťovnami 

se spoluprací s německým ústavem pro bezpečnost práce (BGIA, St. Augustin). 

Motivem  byla  snaha  obstarat  aktuální  údaje  o  tom,  jaké  riziko  představuje 

trichloramin  v  plaveckých  bazénech  jak  pro  návštěvníky,  tak  pro  personál  a 

případně navrhnout postupy ke snížení tohoto rizika. 

Celkem se uskutečnilo 481 měření v období let 2006 až 2007 a bylo při 

nich  zjištěno,  že  v  5%  byla  překročena  koncentrace  TCA 0,5  mg/m3, kterou 

Světová zdravotnická organizace uvádí pro TCA jako limitní. V německé studii se 

poukazuje na hodnotu vázaného chloru 0,16 mg/l,  tedy přibližně poloviční,  než 

nacházíme v českých veřejných bazénech. V lednu 2008 byla průměrná hodnota 

vázaného chloru v ČR z 92 vzorků 0,33 mg/l a stejný průměr i u 107 vzorků v 

lednu 2009. Německá studie se také zabývá vázaných chlorem obsaženým ve 

vzduchu a v závěru uvádí, že největší vliv na úroveň koncentrace TCA ve vzduchu 

má obsah vázaného chloru ve vodě. (Černý, 2009)

7. Příklad použití aktivního uhlí a eliminace vedlejších produktů 

chlorace

Dávkování práškového uhlí DA-E

•Je speciálně určeno k dávkování pro úpravu bazénové vody. 

•Má vysoký porézní objem. 

•Může způsobit malou produkční ztrátu. 

•Díky  vysoké sypné  hustotě  a  optimální  velikosti  částic  se  dokonale 

rozprostře  (nízký  filtrační  odpor),  čímž  je  možné  dosáhnout  optimální 

průtočné rychlosti.
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Funkce

•Dávkováním aktivního uhlí se snižuje.

• obsah nežádoucích látek (vedlejších produktů chlorace aj.) ve vodě.

•Redukce těchto látek je možná na cca 80-90%.

•Aktivní  uhlí  se  dávkuje  pomocí  dávkovacího  šneku  do  suspensoru, 

následně čerpadlem provozní vody přes injektor do cirkulačního okruhu.

•Aktivní uhlí je vysoce zředěno aby došlo k dobrému smísení s vodou v 

potrubí. 

•Suspenze  aktivního  uhlí  může  být  rozdělena  i  do  více  cirkulačních 

okruhů.

•Aktivní  uhlí  se  dávkuje  přímo  ze  sudu,  nedochází  k  žádnému 

přesypávání.

•Provozní voda pro injektor je odebírána přímo ze systému.

•Jednoduchá manipulace.

•Určeno pro typy filtrů používaných u plaveckých bazénů.

•Jednoduché napojení přímo do stávajícího systému úpravy vody.

•Provozní voda se odebírá mezi oběhovým čerpadlem a filtrem.

•Dávkování aktivního uhlí probíhá před filtrem a dávkováním vločkovače.

(Návrh projektové dokumentace pro Aquapark Olešná, 2009)
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Cirkulace vody přes filtr s aktivním uhlím (adsorbér)

•Adsorpce se provádí v nehybné vrstvě aktivního uhlí

•Převážná část vedlejších produktů dezinfekce se adsorbuje na začátku 

sorbentu.

•Koncentrace klesá ve směru proudění exponenciálně až blízko k nulové 

hodnotě. 

•Aktivní uhlí se postupně sytí přiváděnou adsorbovanou složkou a oblast 

nasyceného adsorbentu se zvětšuje ve směru proudění přiváděné směsi. 

Obr. č.15 Filtr s aktivním uhlím (dostupné na www.eurowater.cz)
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Obr. č.16 Základní systém adsorpce na filtru s aktivní uhlím

1-čerpadlo, 2,4 – tlakoměr, 3 – odvod (odkalování) vody
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Praktická část

8.  Zhodnocení  účinnosti  adsorpce aktivního  uhlí  na  vybraných 

provozech

K zhodnocení  účinnosti  adsorpce  aktivního  uhlí  jsme vybrali  bazénové 

provozy, které s danou metodou odstraňování vedlejších produktů dezinfekce mají 

již letité zkušenosti. Další důvod proč jsme vybrali právě úpravny bazénů je ten, že 

závažnost problematiky pitné a bazénové vody, která vyplývá z přímého kontaktu 

novorozenců, kojenců a školní mládeže s potenciálně patogenními činiteli. Jelikož 

kontakt s bazénovou vodou je běžnou součástí života dětí,  sportovců, uživatelů 

léčebných rehabilitačních služeb i širší populace, má ze společenského hlediska 

zkoumání této oblasti hospodaření s vodou nezanedbatelný význam. 

Jeden  z  důvodů  proč  provozovatelé  úpraven  nemohou  zcela  vyřadit 

používání chloru je ten, že při použití např. ozonizace, UV záření je nutností použít 

jako  doplněk  opět  dezinfekční  činidlo  se  zbytkovou  hodnotou  v  podobě  např. 

kyseliny  chlorné.  Zatím  nemáme  k  dispozici  nic  efektivnějšího,  levnějšího  a 

snadněji dostupného, než právě prostředky na bázi chloru.

Byla oslovena zařízení: Plavecký bazén Tesla Brno, Plovárna Hranice a 

Aquapark Horažďovice. Provozovatelé byli  požádáni  o zaslání výsledku měření 

vázaného chloru a to v období 3 měsíců před zavedením adsorpce na aktivním 

uhlí a 3 měsíce po zavedení adsorpce na aktivním uhlí.  Výjimkou je Aquapark 

Horažďovice, který byl požádán o hodnoty při dávkování aktivního uhlí a o hodnoty 

bez  dávkování  aktivního  uhlí  na  přívodu  do  bazénové  vany  a  vody  přímo 

z bazénu. Provozovatelé byli také požádání o fotografie jejich technologie sloužící 

k adsorpci. Tato 3 zařízení byla cíleně vybrána vzhledem k jejich různorodosti. 
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8.1 Specifikace daných provozů

Plavecký  bazén  Tesla  Brno  –  Jedná  se  o  bazén  téměř  již  30  let 

v provozu, jako možnost využití  adsorpce aktivním uhlím používají  filtr  s náplní 

granulovaného  uhlí  z  kokosových  skořápek  typ  8x16  Resorbent  Tento  filtr  byl 

v systému technologie již  od samého počátku provozu, ale náplň nebyla nikdy 

regenerována ani vyměněna, tudíž došlo k vyčerpání adsorbentu. Před dvěma lety 

provozovatelé tuto náplň obnovili. Důvodem výběru tohoto bazénu bylo ukázat, že 

i na poměrně starém zařízení lze kvalitně bazénovou vodu upravit a nezatěžovat 

návštěvníky vedlejšími produkty dezinfekce.

Plovárna Hranice – Jedná se o bazén téměř 3 roky v provozu a systém 

dávkování aktivního uhlí byl dodán o 1 rok později po zahájení provozu z důvodu 

právě snižování vedlejších produktů dezinfekce. Důvodem výběru tohoto bazénu 

je  ukázat,  že  dávkování  aktivního  uhlí  lze  zařadit  i  během  provozování 

technologie, ačkoliv tato možnost úpravy nebyla součástí projektu a provozovatel 

se  rozhodl  až   na  základě provozních  zkušeností.  Využívají  typ  aktivního  uhlí 

DA 2.

Aquapark  Horažďovice –  jedná  se  rekonstrukci  původního  bazénu. 

Využívají systém dávkování aktivního uhlí typu DA 2 . K zavedení tohoto způsobu 

je také vedly provozní zkušenosti, co se týče vázaného chloru. Výjimkou je zde, že 

daný systém byl vyroben zaměstnanci tzv.  „  na koleně“. Důvodem výběru toho 

zařízení  bylo  právě  způsob  získání  systému  a  ukázat,  že  tato  metoda 

odstraňování  vedlejších produktů dezinfekce nemusí být  nákladná a náročná a 

přesto může být účinná.

Naše sledování a následné vyhodnocení se zaměřuje na míru účinnosti 

adsorpce  aktivního  uhlí  při  eliminaci  vázaného  chloru.  Dané  provozy  nejsou 

vzájemně porovnávány, mají odlišné dispozice jako je návštěvnost, spotřeba ředící 

vody,  velikost  vodní  plochy  i  objem  bazénových  van,  délku  provozu,  stáří 

technologie apod. Provozy jsou zhodnoceny jednotlivě a na základně jednotlivých 

výsledků  je  učiněn  závěr.  Důvodem proč  jsme nepožadovali  data  ze  stejného 
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Graf č. 3 Hodnoty vázaného chloru ve sledovaném období – Tesla Brno

Průměrná hodnota vázaného chloru před zavedením aktivního uhlí 0,16 mg/l

Průměrná hodnota vázaného chloru po zavedení aktivního uhlí 0,07 mg/l

Hodnota vázaného chloru se snížila o 56,25%
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Obr. č.17 Fotografie filtru č. 2 s aktivním uhlím, bazén Tesla Brno

Obr. č.18 Fotografie filtru č. 2 s aktivním uhlím, bazén Tesla Brno
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8.3 Sledované hodnoty Plovárna Hranice

Denní rozbory byly získány z provozních knih provozovatelem. 

Dávkování aktivního uhlí bylo zavedeno 24. 10. 2007, provoz bazénu byl zahájen 

17. 10. 2006.

Tabulka č. 3 Hodnoty vázaného chloru ve sledovaném období – Hranice
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Denní odběry
21.9.2007 0,34
22.9.2007 0,34
23.9.2007 0.39
24.9.2007 0,24
25.9.2007 0,34
26.9.2007 0,33
27.9.2007 0,29
28.9.2007 0,33
29.9.2007 0,30
30.9.2007 0,40
1.10.2007 0,41
2.10.2007 0,30
3.10.2007 0,25
4.10.2007 0,49
5.10.2007 0,48
6.10.2007 0,41
7.10.2007 0,27
8.10.2007 0,36
9.10.2007 0,40
10.10.2007 0,25
11.10.2007 0,27
12.10.2007 0,32
13.10.2007 0,21
14.10.2007 0,27
15.10.2007 0,45
16.10.2007 0,28
17.10.2007 0,28
18.10.2007 0,26
19.10.2007 0,23
20.10.2007 0,30
21.10.2007 0,40
22.10.2007 0,30
23.10.2007 0,34
24.10.2007 0,30

Hodnota vázaného 
chloru

25.10.2007 0,18
26.10.2007 0,20
27.10.2007 0,18
28.10.2007 0,20
29.10.2007 0,25
30.10.2007 0,30
31.10.2007 0,34
1.11.2007 0,18
2.11.2007 0,22
3.11.2007 0,17
4.11.2007 0,25
5.11.2007 0,23
6.11.2007 0,18
7.11.2007 0.22
8.11.2007 0,26
9.11.2007 0,31
10.11.2007 0,27
11.11.2007 0,30
12.11.2007 0,29
13.11.2007 0,23
14.11.2007 0,21
15.11.2007 0,21
16.11.2007 0,21
17.11.2007 0,29
18.11.2007 0,22
19.11.2007 0,19
20.11.2007 0,20
21.11.2007 0,25
22.11.2007 0,23
23.11.2007 0,25

Denní odběry
Hodnota vázaného 

chloru
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Graf č. 4 Hodnoty vázaného chloru ve sledovaném období – Hranice

Průměrná hodnota vázaného chloru před zavedením aktivního uhlí 0,3 mg/l

Průměrná hodnota vázaného chloru po zavedení aktivního uhlí 0,23 mg/l

Hodnota vázaného chloru se snížila o 23,4%.

2010                                                                                Strana 56 (celkem 75)

21.9.2007 1.10.2007 11.10.2007 21.10.2007 31.10.2007 10.11.2007 20.11.2007

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

datum

m
g

/l 
vá

za
n

ý 
ch

lo
r



Jana Adamczyk Vicherová: Využití aktivního uhlí při úpravě vody a odstraňování vedlejších 

produktů chlorace

Obr. č.19 Fotografie systému Carboflow – Plovárna Hranice

Obr. č.20 Fotografie systému Carboflow – Plovárna Hranice
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8.4 Sledované hodnoty Aquapark Horažďovice

Měsíční  a  týdenní  rozbory  bazénové  vody  byly  získány  ze  systému  PiVo 

s povolením provozovatele. 

Tabulka č. 4 Hodnoty vázaného chloru ve sledovaném období – Horažďovice

Graf č. 5 Hodnoty vázaného chloru ve sledovaném období – Horažďovice
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Průměrná  hodnota  vázaného  chloru  bez  dávkování  aktivního  uhlí  na  přívodu 

bazénové vody 0,83 mg/l.

Průměrná hodnota vázaného chloru bez dávkování aktivního uhlí v bazénu 0,81 

mg/l.

Průměrná hodnota vázaného chloru po zavedení aktivního uhlí na přívodu 0,36 

mg/l.

Průměrná hodnota  vázaného chloru  po zavedení  aktivního  uhlí  v  bazénu 0,38 

mg/l.

Vázaný chlor na přívodu se snížil o 56,6%

Vázaný chlor v bazénu se snížil o 53%

Obr. č.21 Fotografie vyrobeného systému dávkování aktivního uhlí  – Aquapark  

Horažďovice
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Závěr

Cílem práce jako celku bylo zhodnocení účelnosti úpravy vody metodami 

využívající  aktivní uhlí.  V teoretické části  práce byly vymezeny pojmy v oblasti 

úpravy vody jak bazénové, tak pitné a podán přehled jednotlivých forem aktivního 

uhlí, jeho výroby a reaktivace, systém použití, vysvětlení adsorpce aktivního uhlí, 

důvody využívání aktivního uhlí  v bazénových provozech co se týče vedlejších 

produktů  chlorace,  uvedeny  studie,  které  se  zabývají  zdravotními  riziky  při 

kontaktu s chlorovanou vodou,  

V praktické části  byl  posouzen rozdíl  mezi  používáním aktivního uhlí  a 

provozu bez této metody. U bazénu TJ Tesla Brno jsme zjistili snížení vázaného 

chloru o 56,25 %. Zavedením systému dávkování aktivního uhlí do cirkulačního 

okruhu na Plovárně v Hranicích, bylo zjištěno snížení vázaného chloru o 23,4 %. 

Aquapark Horažďovice tuto metodu používá jen při  zvýšené návštěvnosti,  tedy 

nárazově. Snížení vázaného chloru v bazénu je o 53%, přesto hodnota, které se 

dosáhlo s použitím aktivního uhlí je nadlimitní než udává vyhl. č. 135/2004 Sb, 

Mzd. ČR. První dva bazény aktivní uhlí využívají kontinuálně a dosahují hodnot 

dle vyhl. č. 135/2004 Sb.

Jeden  z  důvodů  proč  provozovatelé  úpraven  nemohou  zcela  vyřadit 

používání chloru je ten, že při použití např. ozonizace, UV záření je nutností použít 

jako  doplněk  opět  dezinfekční  činidlo  se  zbytkovou  hodnotou  v  podobě  např. 

kyseliny  chlorné.  Zatím  nemáme  k  dispozici  nic  efektivnějšího,  levnějšího  a 

snadněji dostupného, než právě prostředky na bázi chloru, proto hodnotíme, že 

používání adsorpce aktivním uhlím kontinuálním způsobem je účelné a přispívá ke 

snižování kontaktu dětí a dospělých osob s potencionálně karcinogenními účinky 

chlorace.
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Příloha č. 1 - Chloraminy

Chloraminy jsou dusíkaté sloučeniny přírodního rázu nebo způsobené plavci, kteří 

do bazénové vody zanesou organické znečištění (pot, kůže, moč) rozkládají se ve 

vodě biochemicky na:

Chlor aminy ve vodě zapáchají po chloru, dráždí oči, sliznice a vysušují pokožku. 

Mohou způsobovat  alergie.  Mají  velmi  nízký dezinfekční  účinek,  proto je  třeba 

udržovat jejich koncentraci ve vodě na co nejnižší úrovni.
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Příloha č. 2  - Formy chloru

Kyselina 

chlorná

Aniont 

chlornanu

chlorizo-

kyanuráty

chloraminy Chlor. org. 

látky

haloformy chloridy

HClO ClO- ClCy RH2Cl, 

RHCl2, 

RCl3

Dusíkaté 

sloučeniny

Halogenové 

trihalometany

Cl-

Aktivní 

chlor

Potenciální chlor Spotřebovaný 

chlor

R – molekula organické látky nebo atom dusíku
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Příloha č. 3 - Superchlorace

Příklad superchlorace – šoková chlorace spočívá v jednorázová aplikaci chloru do 

vody s množstvím potřebném pro chemické vyvázaní  a  rozklad chloraminů na 

plynný dusík.

Příklad superchlorace:

celkový chlor (0,9 g/m3)

volný chlor (0,5 g/m3)

vázaný chlor 0,9 – 0,5 = 0,4  g/m3

bazén o objemu vody 40 m3

K superchlorace se použije chlornan sodný s účinností 15%

0  ,4 x 10 __   

15 x 0,01                
 26,67  g/m3

40 x 26,67 = 1066,8 g chlornanu sodného je potřeba k superchloraci

2010                                                                                Strana 69 (celkem 75)

2NH
2
Cl Cl

2
N

2
4HCl



Jana Adamczyk Vicherová: Využití aktivního uhlí při úpravě vody a odstraňování vedlejších 

produktů chlorace

Příloha č.  4 -  fotografie obalu aktivního uhlí  práškové – používané v Plovárně 

Hranice
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Příloha č. 5 Žádost o zaslání dat – Horažďovice

Aquapak Horažďovice

Ing. Hlavatý

Sportovní 1052

341 01  Horažďovice

Žádost o zaslání dat

Dobrý  den  pane  řediteli,  obracím  se  na  Vás  se  žádostí  o  poskytnutí  hodnot 

vázaného chloru z důvodu sledování účelnosti využití adsorbce aktivního uhlí v mé 

diplomové  práci  s  názvem  Využití  aktivního  uhlí  a  odstraňování  vedlejších 

produktů chlorace.

Děkuji za spolupráci

V Ostravě 15. 12. 2009         Bc. Jana Adamczyk Vicherová
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Příloha č. 6 Žádost o zaslání dat - Hranice

Plovárna Hranice

Iva Macurová

Žáčkova ulice, stadion SK

Hranice

Žádost o zaslání dat

Dobrý  den  paní  vedoucí,  obracím  se  na  Vás  se  žádostí  o  poskytnutí  hodnot 

vázaného chloru z důvodu sledování účelnosti využití adsorbce aktivního uhlí v mé 

diplomové  práci  s  názvem  Využití  aktivního  uhlí  a  odstraňování  vedlejších 

produktů chlorace.

Děkuji za spolupráci

V Ostravě 15. 12. 2009         Bc. Jana Adamczyk Vicherová
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Příloha č. 7 Žádost o zaslání dat – Tesla Brno

TJ Tesla Brno

Ing. Petr Kovařík

Halasovo náměstí 7

Brno – Lesná  638 00

Žádost o zaslání dat

Dobrý  den  pane  řediteli,  obracím  se  na  Vás  se  žádostí  o  poskytnutí  hodnot 

vázaného chloru z důvodu sledování účelnosti využití adsorbce aktivního uhlí v mé 

diplomové  práci  s  názvem  Využití  aktivního  uhlí  a  odstraňování  vedlejších 

produktů chlorace.

Děkuji za spolupráci

V Ostravě 15. 12. 2009         Bc. Jana Adamczyk Vicherová
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Příloha č. 8 Fotografie – aktivovaná náplň, filtr, Aqauapark Olomouc
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Příloha  č.  9  Fotografie  –  filtr  pro  odstraňování  VPCH  ze  vzduchu,  Aquapark 

Olomouc
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