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SOUHRN 
V první části práce byly shromážděny informace týkající se adsorpce nespecifického 

organického znečištění vody (NSOL) na zrnitém aktivním uhlí a pro účely práce byla 
modifikována metodika laboratorních experimentů, vycházející ze souboru laboratorních 
metod používaných v technologii vody [15]. Jako ukazatel nespecifického organického 
znečištění byla zvolena chemická spotřeba kyslíku s využitím manganistanu draselného jako 
oxidačního činidla (CHSKMn) [29]. 

V druhé části práce byly studovány sorpční vlastnosti osmi druhů granulovaného 
aktivního uhlí. Granulované aktivní uhlí pocházelo od dvou světových výrobců a to od firmy 
NORIT od  nichž bylo testováno pět druhů granulovaného aktivního uhlí: NORIT GAC 1020, 
NORIT PK 1-3, NORIT GAC 1240, NORIT ROW 0.8 SUPRA a TOD NORIT ROX 0.8 a 
firmy Chemviron Carbon od nichž byly testovány tři druhy granulovaného aktivního uhlí: 
F100 FE11120A, F400 FE11210A a TL830 FE2028B. U všech druhů aktivního uhlí byla 
sledována kinetika ustavování adsorpční rovnováhy a určeny hodnoty parametrů 
Freundlichovy rovnice adsorpční izotermy při adsorpci NSOL.  
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Úprava vody, pítná voda, adsorpce, aktivní uhlí, přírodní organické látky 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
 In the first part of this thesis the methodic of lab trial was studied, which will be useful 
for studying adsorption of natural organic matter by activated carbon. As an optimal method 
of testing adsorption characters jar testing was chosen. Again as an indicator of organic 
contamination, it was decided to use permanganate chemical oxygen demand (in Czech 
CHSKMn) will be used.  
 In the second part of this thesis the adsorption characters of eight types of granular 
activated carbon were studied. Those granular activated carbon came from two world 
produces, from company NORIT five type of granular activated carbon were tested: NORIT 
GAC 1020, NORIT PK 1-3, NORIT GAC 1240, NORIT ROW 0.8 SUPRA a TOD NORIT 
ROX 0.8 and from company Chemviron Carbon three types of granular activated carbon were 
tested: F100 FE11120A, F400 FE11210A a TL830 FE2028B. Batch kinetic tests of natural 
organic matter adsorption were conducted with all types of granular activated carbon at first. 
For description of sorption not only the batch kinetic tests and duration needed for setting 
equilibrium were observed, but also the process decreasing of concentration of natural organic 
matters to the value of equilibrium concentration known as adsorption equilibrium was 
followed. 
  
KEYWORDS 
Water treatment, drinking water, adsorption, activated carbon, NOM 
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1 ÚVOD 
  
 Člověk využívá vodu od pradávna ke konzumaci a také jako velmi dobrý zdroj energie. 
Při využívání vody narážel na značné potíže s její proměnlivou kvalitou. A proto začal 
provádět různé pokusy o zlepšení. Ať už to bylo obyčejné cezení vody přes různé materiály 
nebo jiné jednoduché způsoby úpravy vody. 
 
 Když se v dnešní době zamyslíme, zjistíme, že námi používané metody pro úpravu pitné 
vody mají základ právě v těchto prapůvodních způsobech. 
 
 A právě tak je tomu i u adsorpce rozpuštěných organických látek ve vodě (odstranění 
mikropolutantů), pro které se dříve využívala filtrace přes obyčejný popel. V dnešní době se 
používá především aktivní uhlí. 
  
 Na dnešním trhu je široké spektrum různých druhů granulovaného aktivního uhlí, ovšem 
každý typ se hodí pro jiný typ vod a pro adsorpci jiných látek. Proto byla vypracována tato 
práce, která se zabývá studiem adsorpčních vlastností osmi vybraných druhů granulovaného 
aktivního uhlí od dvou největších světových výrobců. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY 
 
2.1 Adsorpce 
 
 Adsorpce je separační proces, jehož principem je adsorpce rozpuštěné látky (adsorbátu) 
na povrchu pevné látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Během 
adsorpčního procesu jsou rozpuštěné látky  transportovány k granulovanému pórovitému 
adsorbentu difuzí a následně se adsorbují na vnitřní povrch adsorbentu. Rozlišujeme dvě typy 
sorpce a to adsorpci a absorpci. Při absorpci dochází k sorpci do celého objemu adsorbentu. 
Naopak u adsorpce dochází k sorpci pouze na povrch adsorbentu, z tohoto důvodu musí mít 
adsorbent co největší povrch. Jako adsorbenty se používají pórovité a práškové materiály. [2] 

  
 Adsorpce se může významně podílet na: 
   - tvorbě chemického složení přírodních vod, 
   - distribuci prvků mezi kapalnou a tuhou fází různých druhů vod, 
   - kumulaci látek v živých organismech 
   - agregaci a transportu suspendovaných látek ve vodě, 
   - chemické reaktivitě (kinetice abiotických procesů) na tuhé fázi, 
   - volbě procesů při navrhování skupinové separace organických látek před 
     jejich stanovením a při odstraňovaní anorganických a organických toxických 
     látek z vody. 
  
 Protože se povrchové vlastnosti uplatňují tím více, čím je povrch částic větší, projevuje se 
adsorpce zejména u částic koloidně disperzních. Vysoce účinné odstraňování některých 
anionů a kationů během úpravy a čištění vod se někdy mylně vysvětluje jen tvorbou málo 
rozpustných sloučenin, ačkoliv jejich zbytkové koncentrace bývají podstatně nižší, než 
odpovídá hodnotám podmíněných součinů rozpustnosti. [1] Velikost plochy povrchu pevných 
látek je jedním z nejdůležitějších údajů při charakterizaci jejich povrchových vlastností. 
Plocha povrchu, vztažená na jednotku hmotnosti – měrný povrch – se vyjadřuje v m2.g-1. 
Částice pevné látky mají vnější a vnitřní povrch. Vnějším povrchem se rozumí geometrických 
povrch částice, tedy viditelná část povrchu. Vnitřní povrch je povrch všech pórů a trhlin, které 
částicí prostupují. Součet obou je povrch celkový. Neporézní látky mívají vnitřní povrch často 
nulový, ve formě jemných prášků může však jejich vnější povrch činit řádově až stovky   
m2.g-1. Porézní látky mohou mít tak velký vnitřní povrch, že naopak jejich vnější povrch je 
zanedbatelný. Objem pórů zaujímá někdy i více než 50% zdánlivého objemu pevné látky. 
Vnitřní měrný povrch může dosáhnout hodnoty řádově až 1000 m2.g-1. [3] 
  
 Podle povahy sil poutajících adsorbát na adsorbentu rozdělujeme adsorpci na: fyzikální 
adsorpci, chemickou adsorpci a elektrostatickou adsorpci, nazývaná obvykle výměna 
iontů.  
   - Fyzikální adsorpce (fyzisorpce) není specifická a její podstatou jsou van der 
Waalsovy mezimolekulární síly. Na tuhé fázi se může vytvořit i několik vrstev adsorbátu, a 
může být proto dosaženo značné adsorpční kapacity.  
   - Chemická adsorpce (chemisorpce) – adsorbát se poutá chemickými vazbami 
(obvykle kovalentními) a koordinační číslo adsorbentu se doplňuje na maximum. Proto je 
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tento typ adsorpce o hodně silnější než předchozí. Částečně se může narušit chemická vazba 
mezi atomy v adsorbátu. [2]  
 

 
Obr. 1 Proces adsorpce 
   
 
 Pokud se týká adsorbentů, rozlišují se buď podle polarity, nebo podle kyselosti. Z hlediska 
molekulové adsorpce se rozlišují polární adsorbenty (silikagel, hydratované oxidy, 
hlinitokřemičitany) a nepolární adsorbenty (aktivní uhlí). Polární adsorbenty lépe sorbují 
polární sloučeniny a naopak. Z hlediska iontové adsorpce se někdy rozlišují zásadité 
adsorbenty (např. hydratované oxidy) a kyselé adsorbenty (silikagel, křemičitany). Chování 
adsorbentů z hlediska jejich „kyselosti“ nebo „zásaditosti“ závisí na hodnotě pH nulového 
bodu náboje a na hodnotě pH prostředí. [1] Dále se adsorbenty rozdělují na přirozené a 
syntetické (umělé). Mezi přirozené patří např. zeolity, hlinky, saze atd. Ze syntetických 
adsorbentů jsou to aktivní uhlí, silikagel, oxid hlinitý, oxid titaničitý, porézní sklo nebo kovy 
v jemně práškovité formě. [3]  
 Adsorpční vlastnosti pevných adsorbentů mohou být značně ovlivněny znečištěním jejich 
povrchu. Adsorbenty se čistí extrakcí (vodou, vodnými roztoky kyselin, organickými 
rozpouštědly), čímž se odstraní hlavně tuhé nečistoty. Evakuací za současného zahřátí na 
vysokou teplotu se odstraní většina plynných a kapalných látek adsorbovaných na povrchu. 
Při zahřívání během čištění je třeba dbát na to, aby nedošlo ke slinutí pórů, změně struktury 
apod. [3] 
 Z fyzikálně chemického hlediska se k popisu adsorpce nejčastěji používá adsorpční 
izotermy, jež charakterizuje rovnovážný stav mezi adsorbentem a adsorbátem. Z praktického 
hlediska je důležitá i znalost hodnot základních parametrů dynamiky ustavování adsorpční 
rovnováhy. 
 Při styku tuhé fáze s roztokem látky se rozpuštěná látka postupně hromadí na povrchu 
tuhé fáze. Koncentrace látky v kapalné fázi klesá až do okamžiku, kdy její koncentrace 
v roztoku a na povrchu adsorbentu jsou v rovnováze. Závislost adsorbovaného množství na 
koncentraci rozpuštěné látky v roztoku za rovnováhy při konstantní teplotě vyjadřuje tzv. 
adsorpční izoterma. K jejímu matematickému popisu se nejčastěji používá Freundlichovy a 
Langmuirovy rovnice.  
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2.1.1 Langmuirova rovnice adsorpční izotermy 
 
 Langmuirův model adsorpčního děje předpokládá, že povrch adsorbentu je 
inertní  s konečným počtem adsorpčních center, která jsou všechna stejná a adsorpční teplo, 
které se při adsorpci uvolňuje není závislé na adsorbovaném množství a. Na základě této 
představy byl formulován (s ohledem na možnost linearizace a následné zpracování 
experimentálních dat lineární regresí) vztah, který se pro adsorpci z vodných roztoků  obvykle 
uvádí ve tvaru: 

a = amax
bcr

1+ bcr
      (1) 

 
kde a je adsorpční kapacita v mol g-1, resp. v g g-1, amax je maximální adsorpční kapacita 
(maximální absorbované množství) ve stejných jednotkách, cr je rovnovážná koncentrace 
adsorbované látky v mol g-1, resp. v g l-1 a b je konstanta. [1, 2] 

 
 
2.1.2 Freundlichova rovnice adsorpční izotermy  
 
  Freundlichův model vychází z podobných předpokladů jako model Langmuirův, avšak na 
rozdíl od něho předpokládá, že adsorpční teplo je závislé na adsorbovaném množství a. 
Na základě této představy byl formulován (opět s ohledem na snadnou možnost linearizace a 
následné zpracování experimentálních dat lineární regresí) vztah, který se pro adsorpci 
z vodných roztoků  obvykle uvádí ve tvaru: 
 

n
rcka =       (2) 

       
kde k a n jsou konstanty (0 < n < 1), a a cr mají stejný význam jako v rovnici Langmuirově. 
[2, 3] 
 
2.1.3 Rychlost adsorpce 
 
 Obvykle se považuje za lineárně závislou na vzdálenosti od rovnováhy. 
 

( aak
dt
da

rov −= . )       (3) 

 
kde t je čas a k je rychlostní konstanta. [2, 3] 
 
 Rychlost odstraňování rozpuštěné látky (tj. kinetika adsorpce) závisí na rychlosti dílčích 
kroků, které se na procesu adsorpce podílejí (transport adsorbátu k povrchu sorbentu, difúze 
adsorbátu v pórech adsorbentu a vlastní adsorpce na vnitřním povrchu adorbentu). 
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Kinetika adsorpce z vodných roztoků na pevné sorbenty je děj, jehož teoretický rozbor je 
poměrně složitý. Jedna z jednodušších rovnic, která analyticky vyjadřuje závislost c = f(t), 
byla odvozena za předpokladu, že adsorbovaná látka se k povrchu adsorbentu dostává 
molekulární difúzí hraniční difúzní vrstvou, a že vlastní adsorpce probíhá podle Langmuirova 
schématu. Za těchto předpokladů je možno obecnou koncentraci adsorbované látky c v čase t 
vyjádřit rovnicí [15]:  

 
 

)exp(
)exp(

t
tcc r

ρλ
ρβλ

−−
−−= (4) 

kde 
 

rcc
c

−
−

=
0

0 βλ (5) 
 
c, c0 a cr jsou aktuální, počáteční a rovnovážná koncentrace adsorbátu, β  a ρ jsou parametry, 
přičemž β má rozměr koncentrace a ρ má rozměr reciprokého času (podmínkou omezující 
platnost vztahu je požadavek, aby β < cr); jejich hodnoty lze určit z experimentálních dat 
nelineární regresí. 
 
2.1.4 Adsorpce organických látek 
 
 Přírodní organické látky i organické látky antropogenního původu se poměrně dobře 
sorbují na hydratovaných oxidech, jílových minerálech a organických komponentách půd. 
U organických látek závisí adsorpce na velikosti jejich molekuly, chemické struktuře a 
polaritě. 
 Čím je molekula větší, tím se lépe sorbuje. Vliv chemické struktury se projevuje 
především v přítomnosti různých funkčních skupin, které podléhají disociaci či nikoliv, a tím 
se mohou specificky adsorbovat na různých površích v závislosti na hodnotě pH. Významnou 
vlastností ovlivňující adsorpci organických látek je jejich polarita. Za kvantitativní míru 
polarity se považuje rozdělovací koeficient Kow v referenčním systému 1-oktanol - voda, 
který je mírou lipofility (hydrofobity) dané látky. Je definován jako poměr koncentrace 
chemické látky v 1-oktanolu k jeho koncentraci ve vodě v rovnovážném stavu tohoto 
dvoufázového systému. Hodnoty Kow se udávají obvykle v logaritmické formě a pohybují se 
v jednotkách. Čím je log Kow větší, tím má látka lipofilnější charakter, je hydrofobnější. U 
silně polárních látek jsou hodnoty záporné. V řadě případů existuje lineární korelace mezi 
log Kow a rozpustností. 
 Čím vyšší je hodnota Kow, tím větší je tendence organické látky adsorbovat se na půdu 
nebo se akumulovat do biomasy, především v tukové tkáni.  
 U nepolárních organických látek neobsahujících žádné reaktivní funkční skupiny závisí 
adsorpční schopnost především na velikosti molekuly a již zmíněné polaritě. Čím je molekula 
větší a méně polární, tím se snáze sorbuje. 
 Větší sorpční schopnost vykazují organické látky s funkčními skupinami, které jsou 
schopné reagovat s povrchovými skupinami adsorbentů. Adsorpce závisí také na tom, zda 
jsou tyto látky přítomné jako anion, kation, nebo v neiontové formě. Adsorpce má v tomto 
případě charakter tvorby povrchových komplexů povrchových hydroxidových skupin 
uvedených adsorbentů s kyselými skupinami organických látek. Adsorpce přírodních 
organických látek probíhá zejména ve slabě kyselé oblasti. [1] 

 Adsorbovatelnost látek obecně stoupá se vzrůstající molekulovou hmotností, polaritou 
molekul, počtem dvojných vazeb a funkčních skupin. [24] 
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Obr. 2 Adsorpční síly organických sloučenin 
 
2.2 Nespecifické organické látky  
 
2.2.1 Přírodní organické látky 
 
 Přírozené organické látky – NOM (Natural Organic Matter) jsou rozpuštěné, koloidní a ve 
formě částice nacházejí se ve všech typech vod. Mezi přírodní organické znečištění lze zařadit 
výluhy z půdy a sedimentů (půdní a rašelinný humus, výluhy z listí a tlejícího dřeva) a 
produkty životní činnosti rostlinných a živočišných organismů a bakterií. Jde o látky většinou 
biogenního původu, především o huminové látky. Z hygienického i vodohospodářského 
hlediska je nutné rozlišovat látky podléhající biologickému rozkladu ve vodách a při čištění 
odpadních vod a látky biochemicky rezistentní (biologicky těžko rozložitelné). 
 
2.2.2 Cizorodé organické látky 
 
 Cizorodé organické látky mohou významně ovlivňovat chemické a biologické vlastnosti 
vod.[1, 5, 11] Některé mohou: 

- mít účinky karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní (např. některé 
polyaromatické uhlovodíky (PAHs), pesticidy, polychlorované bifenyly 
(PCB)) 
- ovlivňovat barvu vody (barviva, ligninsulfonany) 
- ovlivňovat pach a chuť vody (uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, 
chlorfenoly,) 
- ovlivňovat pěnivost vody (tenzidy, ligninsulfonany) 
- tvořit povrchový film na hladině a tím zhoršovat přestup kyslíku do vody 
(ropa, oleje) 
- ovlivňovat komplexační kapacitu vody a tím desorbovat toxické kovy ze 

sedimentů (NTA, EDTA)  [1] 
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2.2.3 Ukazatele obsahu organických látek ve vodě 

 
 Pro stanovení veškerých organických látek ve vodě se používá: 
 

- stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) dichromanem draselným nebo 
manganistanem draselným, 
- stanovení organického uhlíku (TOC – Total Organic Carbon: celkový 
organický uhlík, DOC – Dissolved Organic Carbon: rozpuštěný organický 
uhlík), 
- stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK) – při analýze pitných, 
užitkových a podzemních vod se hodnota BSK5 nestanovuje, vzhledem k velmi 
malých hodnotám. Kromě toho posouzení biologicky rozložitelného podílu 
přítomných organických látek je nevýznamné. [1] 

 
2.2.3.1 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

 Při stanovování chemické spotřebě kyslíku (CHSK) se na koncentraci organických látek 
ve vodě usuzuje podle množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje 
na jejich oxidaci. Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty a udávají se v mg l-1. Při 
sledování obsahu nespecifických organických látek v technologii úpravy vody se  používá 
stanovení CHSK s využitím manganistanu draselného jako oxidačního činidla (CHSKMn). [2]. 
Druh použitého oxidačního činidla se udává obvykle za symbolem zkratky CHSK.  
 Organické látky mohou být za daných podmínek oxidovány do různého stupně. Stupeň a 
rychlost oxidace závisí na struktuře organické látky a na použité metodě stanovení CHSK. Je 
nutné zdůraznit, že CHSK vykazují jen organické sloučeniny, kde atom uhlíku není 
v nejvyšším oxidačním stupni.  

 Princip stanovení spočívá v zahřívání vzorku vody na vodní lázni po dobu 10 min 
s roztokem manganistanu draselného v prostředí kyseliny sírové. Nezreagovaný manganistan 
draselný se stanoví titrací roztokem šťavelanu sodného. Výhodou metody je její relativní 
jednoduchost, krátká doba provedení a malá spotřeba činidel, v podstatě málo závazných. Je 
však náročná na přesné dodržování pracovního postupu.  
 Stanovení ruší chloridy v koncentracích větších než 300 mg l-1. Stejně jako při oxidaci 
dichromanem draselným dochází i k autoredukci manganistanu draselného. Nelze proto 
libovolně zvyšovat teplotu, dobu varu, koncentraci manganistanu draselného a koncentraci 
kyseliny sírové pro zlepšení oxidace organických látek. 
 Výsledky se vyjadřují v mg.l-1 O2 a označují se jako CHSKMn (chemická spotřeba kyslíku 
manganistanem). Velká výhoda manganistanové metody spočívá vtom, že lze stanovit i 
hodnoty pod 1,0 mg.l-1, které se nacházejí u čistých podzemních, pitných a užitkových vod a 
kdy aplikace CHSKCr naráží dosud na metodické problémy (citlivost, přesnost). 
 Hlavní nevýhodou této metody je nízký stupeň oxidace většiny organických látek. 
Výsledek se jen zřídka blíží TSK. Některé alifatické a aromatické uhlovodíky, nižší alifatické 
alkoholy, alifatické kyseliny a aminokyseliny se neoxidují téměř vůbec. Poněkud více se 
oxidují nenasycené karboxylové kyseliny, sacharidy, fenoly a jejich deriváty a také huminové 
kyseliny. 
 U pitné vody je CHSKMn zařazena mezi ukazatele s mezní hodnotou 3,0 mg.l-1, CHSKCr 
mezi ukazatele s indikační hodnotou 8 mg.l-1 a doporučenou hodnotou pod 10 mg.l-1. [1] 
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Obdobně je tomu i v návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. U stolní a kojenecké vody je 
mezní hodnota CHSKMn 2 mg l-1 [1]  
  
  
2.2.3.2 Celkový obsah organického uhlíku (TOC) 
 
 Celkový obsah organických látek přítomných ve vodách lze určovat také nepřímo 
stanovením obsahu organického uhlíku, což se v posledních letech stále více prosazuje. 
Metody jsou založeny na oxidaci organických látek na oxid uhličitý. Toho lze dosáhnout buď 
termickou oxidací (při teplotách 900 až 1000 °C za přítomnosti katalyzátoru), nebo oxidací na 
mokré cestě (chemickou nebo fotochemickou). Převažují analyzátory s termickou oxidací. 
CO2 vzniklý při oxidaci lze stanovit různými metodami, nejčastěji analýzou v infračervené 
oblasti spektra nebo po konverzi vodíkem na methan plameno-ionizačním detektorem. Při 
termickém způsobu se oxidují všechny organické látky, což je jednou z výhod stanovení TOC 
proti stanovení CHSK. [1] 
 Významným údajem je poměr mezi TSK (CHSK) a TOC, který je mírou stupně, do 
kterého byla organická látka oxidována. Čím je poměr menší, tím je stupeň oxidace větší. 
Avšak při posuzování znečištění povrchových vod není stanovení TOC nejvhodnější mírou 
organického znečištění. To je v těchto případech výhodné vyjadřovat ve spotřebě kyslíku 
(v kyslíkových ekvivalentech), tak aby výsledky byly srovnatelné s BSK při kyslíkových 
bilancích u povrchových vod. Jak již bylo uvedeno dříve, je však hodnota TOC dalším 
významným ukazatelem, který je důležitý při interpretaci kvality a kvantity znečištění. 
 Stanovení CHSK a TOC, resp. DOC má svůj specifický význam. V některých případech 
může mít dominující význam stanovení CHSK, vyjadřující kvantitu organických látek 
v kyslíkových ekvivalentech (zejména tam, kde je zapotřebí posuzovat kyslíkovou bilanci, 
jako je tomu při hodnocení jakosti povrchových vod), jindy opět stanovení TOC, resp. DOC  
(zejména tam, kde kyslíková bilance nemá dominující roli, např. při analýze pitných, 
užitkových a podzemních vod). Teprve jejich porovnáním si lze učinit lepší představu o 
kvantitativním a do určité míry i kvalitativním znečištění vod organickými látkami. Stanovení 
organického uhlíku je jednou z progresivních metod, která bude nacházet stále větší uplatnění 
při posuzování znečištění různých druhů vod. Proto by jak stanovování organického uhlíku, 
tak i stanovování CHSK měly být prováděny vždy souběžně, aby byl k dispozici dostatek 
údajů pro zhodnocení jejich vzájemných vztahů. [1] 
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2.3 Aktivní uhlí 
 
 V technologii úpravy vody se používají základní tři typy adsorbentů: zeolit, synteticko-
polymerní adsorbenty, a aktivní uhlí. Obecně má aktivní uhlí široký rozsah velikosti póru a 
adsorbuje velké organické molekuly jako např. přírodní organické látky (NOM) a synteticko-
organické směsi (SOC). Synteticko-polymerní adsorbenty mají jen mikropóry, které jim 
zabraňují adsorpci NOM. Zeolity mají velmi malé póry, které dokonce vylučují i adsorpci 
některých SOC. Pórovité adsorbenty mohou mít širokou vnitřní povrchovou plochu 
(0,1 - 0,8 m2.g-1) a vysokou adsorpční kapacitu (asi 0,2 g adsorbátu na 1 g adsorbentu) 
Synteticko-polymerní pryskyřice, zeolity a oxid hlinitý  se také dají použít při úpravě pitné 
vody, ale nejčastěji se jako adsorbent používá aktivní uhlí. [4] 
 Aktivní uhlí je produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo kokosových ořechů. Kromě uhlíku 
obsahuje i zbytky organických sloučenin, a některé anorganické látky (záleží na původu uhlí), 
Organické sloučeniny lze odstranit chemickou cestou (např. extrakce HCl), přitom ovšem 
dochází ke změně adsorpčních vlastností. Adsorpční kapacitu uhlí je možno zvýšit aktivací: 
zahříváním na teplotu 400 až 1000 °C za mírně oxidačních podmínek za přítomnosti vzduchu, 
chloru nebo vodní páry. Zahřátí vede k desorpci nečistot, k rekrystalizaci amorfního uhlíku, 
vzniku trhlin a jemných kapilár, a tím ke zvětšení povrchu. Povrch aktivního uhlí je tvořen 
často až 90 % mikropóry. Aktivní uhlí má pórovitou strukturu (mikropóry, mezopóry a 
makropóry) a velký vnitřní povrch (400 - 1500 m2.g-1). Může adsorbovat široké spektrum 
látek, tzn. látky jsou poutány k vnitřnímu povrchu a tento jev se označuje jako adsorpce. 
Aktivní uhlí jako nepolární adsorbent sorbuje podle předpokladů především nepolární 
organické látky a neelektrolyty. Jeho měrný povrch je mimořádně velký. Ukázalo se však, že 
ve stylu s vodou nabývá jeho povrch za určitých okolností polárního charakteru. Proto se 
v poslední době věnuje zvýšená pozornost také adsorpci polárních látek na aktivním uhlí. 
Dosahuje se poměrně vysoké účinnosti, i nad 90%. [1, 3, 13]  
  

 
Obr. 3 Částice aktivního uhlí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Aktivní uhlí – foto z elektronového mikroskopu 
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 Aktivní uhlí mívá velmi rozdílné adsorpční vlastnosti, které jsou závislé na způsobu jeho 
přípravy. Vlastnosti povrchu aktivního uhlí určuje druh suroviny, složení aktivační atmosféry, 
doba a teplota aktivačního procesu. O adsorpčních schopnostech rozhoduje velikosti pórů, 
měrný povrch a chemická reaktivita povrchu. Zejména specifická adsorpce elektrolytů značně 
závisí na chemických vlastnostech povrchu aktivního uhlí.[1] 

 Přítomnost kyslíku při aktivaci za vysokých teplot (kolem 1000 °C) vede k tvorbě různých 
povrchových funkčních skupin obsahující kyslík, které se obecně značí CxO resp. CxO2. Tyto 
skupiny mohou reagovat s vodou podle obecné rovnice: 

−+ +→+ OHCOHOC XX
2

2
     (6) 

 Podle této rovnice hodnota pH vody vzrůstá a povrch získává převážně kladný náboj, 
který se někdy vysvětluje přítomností karbonionového iontu. Hovoří se o tzv. H-uhlí (High 
Carbon), které adsorbuje především aniony. 
 Přítomnost kyslíku při aktivaci za nízkých teplot ( 200 až  400 °C) vede ke vzniku 
tzv. L-uhlí (Low Carbon), kdy se na povrchu tvoří značný počet povrchových funkčních 
skupin (karboxylových, fenolových, karboxylových aj.), které ve vodných roztocích udělují 
povrchu v závislosti na hodnotě pH převážně záporný náboj. Povrch L-uhlí má aromatický 
charakter a adsorbuje především kationy. 
 Kromě L-uhlí a H-uhlí existuje řada přechodných typů aktivního uhlí, které však již 
nemají tak vyhraněný charakter. 
 Při vysvětlování adsorpce elektrolytů na aktivní uhlí se přepokládá, že povrchový nápoj 
vzniká chemickými reakcemi probíhajícími během aktivace a při styku uhlí s vodou. Náboj 
povrchu aktivního uhlí závisí na hodnotě pH. Průběh této závislosti je obdobný jako u 
hydratovaných oxidů a hlinitokřemičitanů. Při určité hodnotě pH je dosaženo nulového bodu 
náboje (pHNBN). Kyselá aktivní uhlí (L-uhlí) mívají hodnotu pHNBN asi 3 až 4, zásaditá aktivní 
uhlí (H-uhlí) asi 7 až 8. Při hodnotách pH vyšší než pHNBN je povrch aktivního uhlí převážně 
záporný, což odpovídá přítomnosti záporně nabitých funkčních skupin. Při hodnotách pH 
nižších než pHNBN je naopak povrch uhlí nabit převážně kladně, což svědčí o přítomnosti 
kladně nabitých skupin. Kyselá L-uhlí jsou vhodná pro adsorpci kationů a zásaditá H-uhlí pro 
adsorpci anionů. Jak již bylo uvedeno, nemá řada uhlí zcela vyhraněný charakter, a proto je 
nutné adsorpční schopnost stanovit experimentálně. [1] 
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Obr.  5 Proces adsorpce na aktivní uhlí. 
  
 Velikost pórů má  značný vliv na proces adsorpce organických látek, adsorpce silně roste 
s klesající velikosti póru protože kontaktní body se na povrchu mezi adsorbátem a 
adsorbentem zvyšují a stejně tak i adsorpční potenciál. Oproti tomu když jsou póry moc malé, 
omezují adsorpci kontaminantů.[8] Póry v aktivním uhlí dělíme podle efektivního poloměru 
do tří skupin:  

− mikropóry (poloměr < 1,8 až 2 nm),  
− přechodné póry (poloměr 2 až 30 nm),  
− makropóry (poloměr > 30 nm).  

 Více než 95 % celkové plochy specifického povrchu připadá na mikropóry, asi 5 % na 
přechodné póry a pouze desetiny procenta na makropóry. Pro vlastní adsorpci jsou v důsledku 
své plochy nejvýznamnější mikropóry. Přechodné póry slouží jako transportní póry pro difúzi 
molekul adsorbátu k mikropórům. [18] Aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí má většinou 
vhodný poměr mikropórů a transportních pórů, zatímco u aktivního uhlí vyrobeného z 
kokosových  skořápek výrazně převažují mikropóry, u aktivního uhlí vyrobeného z dřeva 
makropóry. [21] Aktivní uhlí vyrobená z černého uhlí jsou 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. [22] 
 Teplota aktivace má vliv i na charakter adsorpčních center. Při nižších teplotách vznikají 
převážně kyselá centra, při vyšších teplotách centra zásaditá. Označení vyplývá ze schopnosti 
uhlí snižovat nebo zvyšovat pH destilovaného vody. [18] Podobnosti viz [19, 20]    
  Po vyčerpání sorpčních vlastností je aktivní uhlí nutno vyměnit za nové nebo jej 
reaktivovat. Reaktivací [18, 24] neboli přepracováním rozumíme odběr aktivního uhlí v 
úpravně vody obvykle speciální autocisternou, transport do reaktivačního závodu, vlastní 
reaktivaci prováděnou zahříváním na různé teploty, doplnění úbytku aktivního uhlí při 
reaktivaci novým aktivním uhlím, transport zpět k zákazníkovi speciální autocisternou a 
naplnění do filtrů. Vlastní reaktivace zahrnuje 4 stupně: sušení; desorpci těkavých 
organických sloučenin při teplotách do 250 °C; pyrolýzu a karbonizaci netěkavých 
organických sloučenin při teplotách do 750 °C a aktivaci při ca 800 °C, tj vytvoření velkého 
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vnitřního povrchu. Sorpční vlastnosti reaktivovaného aktivního uhlí jsou prakticky stejné jako 
u nového aktivního uhlí [23]. Cena reaktivace, která je zpravidla výrazně levnější než u 
nového aktivního uhlí, zahrnuje výše uvedený postup (odebrání, transport, vlastní reaktivace, 
transport zpět, naplnění). 
 
 Parametry charakterizující aktivní uhlí jsou [18, 25]: 
 
 - velikost částic (mesh size). Důležitá je garance distribuce velikosti částic aktivního 
uhlí (např. u typu Filtrasorb 100 výrobce Chemviron Carbon garantuje, že průměrná velikost 
částic je 1.6 mm, ne více než 15% je větších než 2.36 mm a ne více než 4% je menších než 
0.60 mm). Distribuce velikosti částic je důležitá pro správný návrh provozních průtoků 
vzhledem k tlakové ztrátě a doby kontaktu upravované vody s aktivním uhlím a pracích 
rychlostí. 
 - koeficient stejnoměrnosti (uniformity coefficient) je indikátorem distribuce velikosti 
částic aktivního uhlí. Čím je hodnota menší, tím je rozdíl velikosti největších a nejmenších 
částic menší. Tento parametr má význam pro konverzi pískových filtrů, tj. náhradu filtračních 
písků aktivním uhlím. 
 - hustota (density). Rozeznáváme sypnou hmotnost (apparent density), což je max. 
hustota po vibračním setřesení, "bed density" (v případě pitné vody se nazývá "backwashed & 
drained density"), která se používá pro přepočet objemu a hmotnosti aktivního uhlí. Další 
typy hustot jsou "particle density", "bulk density", "real density". Rozdíl mezi běžně 
udávanou sypnou hmotností a hustotou "bed density" je ca 15% pro aktivní uhlí 
vyrobená  z černého uhlí. 
 - celkový povrch (total surface area; BET) v m2.g-1. Větší část celkového povrchu se 
nachází v mikropórech, které jsou "odpovědné" za adsorpci. Tento parametr má význam 
hlavně v plynné fázi, pro úpravu vod má omezenou vypovídací hodnotu, protože nepopisuje 
obsah mikropórů a transportních pórů v aktivním uhlí. Transportní póry jsou odpovědné za 
"přísun" molekul polutantů k mikropórům, kde se odehrává adsorpce. 
 - jódové číslo (iodine #) částečně charakterizuje sorpční vlastnosti aktivního uhlí. Tento 
parametr indikuje celkovou porozitu, ale zcela nevypovídá o sorpčních vlastnostech aktivního 
uhlí ve vodárenství. Jako příklad uvádím Filtrasorb 400 (j.č. min 1050), který má nižší 
životnost pro chlorované uhlovodíky než Filtrasorb 200 (j.č. min 850). Oba typy jsou 
vyrobeny z černého uhlí (obr. 4). 
  - dechlorační půlhodnota (chlorine half lenght), která vyjadřuje účinnost a životnost 
aktivního uhlí při odstraňování silných oxidačních látek typu ozón, chlordioxid nebo chlór. 
Princip odstraňování oxidačních látek (kombinace katalýzy rozkladu oxidačního činidla a 
reakce na povrchu aktivního uhlí) je odlišný od odstraňování (adsorpce) organických 
polutantů (např. snižování CHSK). Čím nižší je dechlorační půlhodnota, tím je aktivní uhlí 
účinnější a má delší životnost pro odstraňování oxidačních látek typu ozón, chlordioxid nebo 
chlor. Dechlorační půlhodnota je výška sloupce aktivního uhlí v cm, na kterém se sníží 
koncentrace chloru ve vodě na 50% (z 5 ppm na 2.5 ppm při lineární rychlosti 36 m/h). 
 - otěr (abrasion) je indikátorem mechanické pevnosti granulovaného (zrněného) 
aktivního uhlí v kapalné fázi s ohledem na zmenšení průměru. K otěru dochází při plnění do 
filtrů, praní a reaktivaci. 
 - tvrdost (hardness) udává, kolik aktivního uhlí zůstane na příslušném sítě po analýze 
velikosti částic. Tento parametr je vhodný pro aplikace v plynné fázi, nikoli v kapalné, 
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protože vyjadřuje mechanickou pevnost jednoho rozměru granule (zrna) aktivního uhlí a ne 
zmenšení průměru. Parametry "otěr" a "tvrdost" nelze zaměňovat, protože v číselných 
hodnotách je velký rozdíl. Např. pro aktivní uhlí Filtrasorb 100 je garantovaný otěr >75, 
typický 85, zatímco tvrdost je 95. 
 - obsah popela (ash content) nemá ve vodárenství praktický význam. Tento parametr 
má význam pro speciální aplikace, např. čištění parních kondenzátů, kde je důležitá vodivost. 
V těchto případech se obsah popela snižuje promytím aktivního uhlí kyselinou nebo louhem 
(ve výrobním závodě nebo přímo u zákazníka). 
 - obsah vody při balení (moisture as packed). Tento parametr má obchodní význam, 
protože udává, kolik zákazník platí za vodu a kolik za aktivní uhlí. 
 Existují dva hlavní druhy aktivního uhlí: ve formě prášku – PAC (Powdered Activated 
Carbon) nebo granule – GAC (Granular Activated Carbon)    
 
Tabulka č. 1 Princip použití, výhody, nevýhody PAC a GAC [4] 

Parametry PAC  GAC 

Princip 
použití 

 
- Sezónní úprava chuti, zápachu 
sloučenin a silně adsorbovaných 
pesticidy a herbicidy při nízké 
koncentraci. 
 

  
- Kontroluje toxické organické 
sloučeniny, které jsou 
přítomny  v  podzemních vodách. 
 
- Bariéra pro občasný výskyt 
toxických látek v povrchové  vodě 
a úprava chuti, zápachu sloučenin 
 
- Úprava rozpuštěných organických 
látek - DOC (dissolved organic 
carbon )  

Výhody 

 
- Velmi jednoduché z hlediska 
využití, nevyžaduje složité 
postupy jako u granulovaného 
aktivního uhlí  

  
- Jednoduše regenerovatelné 
 
- Vysoká spotřeba ve srovnání 
s práškovém aktivním uhlím 

Nevýhody 

 
- Těžko regenerovatelné a 
prakticky nemožné 
obnovení  z kalu  
 
- Vysoká spotřeba ve srovnání 
s granulovaném aktivním uhlím 

  
- Potřeba zařízení pro distribuci 
použitého uhlí 
 
- Adsorbované látky mohou 
desorbovat a v některých případech 
se objeví ve výtoku s vyšší 
koncentrací než u vtoku     
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Obr. 6 Různé druhy aktivního uhlí. 
 
2.3.1 Aktivní uhlí ve formě prášku – PAC 
 
 Tradičně se práškové aktivní uhlí vyrábí ve formě prachu nebo jako jemná zrníčka 
(granule) s průměrem okolo 15 až 25 mm. Granulované PAC se může lehce dávkovat do vody 
a po adsorpci se dá jednoduše od separovat sedimentací nebo filtrací. Práškové aktivní uhlí je 
optimální řešení pro odstranění náhlého znečištění vodních zdrojů vlivem zemědělství nebo 
průmyslu (pesticidy, uhlovodíky, řasy, toxiny, organické látky, odbarvování, úprava chuti). 
Použití práškového uhlí má řadu výhod, nevyžaduje žádné další investice, pouze skladové 
prostory a dávkovací zařízení. 
 

 
Obr. 9 Práškové aktivní uhlí 
 
 PAC se používá zejména na odstranění chuti a zápachu a na odstranění nízkých 
koncentrací pesticidů, herbicidů a jiných organických mikropolutantů. Výhodou PAC je 
možnost použít tuto technologii v běžném provozu úpravy vod s minimálními investičními 
náklady. Například, se může PAC používat v letním období pro zdroje povrchových vod 
obsahující nepříjemnou chuť a zápach způsobený vodními rostlinami. Před zařazením PAC 
do technologického schématu úpravy vody se nejdříve provádí tzv. standardní sklenicový test. 
Pomocí standardního sklenicového testu můžeme například určit optimální dávku PAC 
potřebnou k úpravě vod. [4] Kromě odstranění chuti a zápachu ve vodě se PAC také používá 
na odstranění přírodních organických látek (NOM). NOM nejenom redukují adsorpční 
kapacitu, ale i komplikují adsorpční izotermu. [4] 
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Obr. 7 Schéma postupu standardního testu při odstranění NSOL s použitím PAC 
 
 Tento test se používá na zjištění křivky efektivní dávky, která je důležitá v procesu úpravy 
pitné vody (viz obr. 7 ) 
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Obr. 8  Závislost CHSKMn na dávce práškového aktivního uhlí 

 
2.3.2 Granulované aktivní uhlí – GAC 
  
 GAC je aktivní uhlí ve formě válečků s identickým průměrem a rozdílnou délkou. Použití 
granulovaného aktivního uhlí pro odstraňování organických sloučenin včetně pesticidů, 
chlorovaných sloučenin a látek způsobujících pachutě a zápachy, je jednou z nejužívanějších 
technologií úpravy pitné vody v současnosti. Aktivní uhlí snižuje koncentraci běžně se 
vyskytujících organických látek a tím minimalizuje vznik vedlejších produktů, jako jsou 
trihalometany. Granulované aktivní uhlí má relativně větší velikost částic ve srovnání 
s práškovým aktivním uhlím, ale na druhé straně jeho vnější povrch je menší. 
 V procesu úpravy vod, je fyzikální adsorpce typicky významný mechanismus pro 
odstranění organických látek. Povrchové chemické reakce, komplexy, a výměna iontů 
s povrchovými funkčními skupiny jsou důležité na odstranění anorganických složek. 
 Adsorpce GAC je jedna z technologií odstranění DOM z vody. Nicméně se tato 
technologie často nepoužívá, protože má nízkou rovnovážnou kapacitu a pomalé adsorpční 
kinetiky. 

 
Obr. 9 Granulované aktivní uhlí (GAC) 
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  V přírodní vodě jsou DOM typicky heterogenní směsi kyselých makromolekul 
se zápornými náboji. Alkalita GAC se zvyšuje buď tepelným procesem v inertní atmosféře, 
ve vodíkovém proudu a nebo vytvořením uhlí obsahující dusík na povrchu. Specifické 
vlastnosti dusíkatých GAC mohou mít různé vlivy na DOM.. Celková přístupná plocha nebo 
velikost póru pro adsorpci DOM jsou nepřímo úměrné na makromolekulární velikost. Jestliže 
je známá velikost molekul DOM v přírodní vodě, bude potřeba používat aktivní 
uhlí  s vhodnou supermikro-mezerovitostí  a meso-mezerovitostí tak aby 
došlo  k adsorpce DOM. 
 Různé druhy GAC se dají připravit kombinací následujících procesů: tepelný proces 
s heliem nebo vodíkem, oxidace s kyselinou dusičnou, proces s amoniakem, a kovové 
nasycení (zvýšení afinity povrchu). Tyto metody jsou používané pro to aby bylo možné 
vytvořit širokou řadu uhlí s různými chemickými a pórovitými povrchy a najít nejvhodnější 
procesy pro zdokonalování materiálů pro sorpci DOM adsorpci. [11] 
 Vhodnost (výkonnost) GAC záleží také na vlastnostech molekul přírodních organických 
látek (NOM) jako například výluhy z půdy a sedimentů. U všech přírodních vod koncentrace 
a složení NOM jsou jiné a proto nelze udělat pouze jeden experiment určitého typu 
granulovaného aktivního uhlí a aplikovat pro všechny přírodní vody. Vždycky je potřeba 
provádět nějakou dobu měření po sobě, které ovšem požadují poměrně drahé a rychlé 
laboratorní experimenty a se může vyskytnout  mnoho problémů jsou např: 
 - velikosti NOM molekul, které nejsou stejné a bývají poměrně velké 
 - velikost pórů v granulovaném aktivním uhlí 
 - polarita NOM molekul 
 - schopnost být adsorbovány a desorbovány u některých NOM 
 - efekt blokace pórů uhlí 

- problémy u kinetiky adsorpce a desorpce v pórech GAC. [10] 

 

 
Obr. 10  Schématické znázornění vlivu NOM na adsorpci pesticidů: NOM molekuly blokují 
póry v aktivním uhlí a omezují povrchovou plochu dostupnou pro adsorpci pesticidů 
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 Granulovaná aktivní uhlí lze po vyčerpání jejich sorpční kapacity (v průměru 2-6 let) 
termicky reaktivovat ve výrobním závodě při zachování všech sorpčních vlastností.  
 Navíc, GAC je velmi dobrý adsorbent použitý k odstranění nejrůznějších kontaminantů 
z  vody. 
 

 
Obr. 11 Používání GAC v procesu úpravy pitné vody  
 
  
3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
  
3.1 Použité přístroje 
 
 Absorpční spektrometr Helios γ UV-Vis Spectrophotometer, firmy Spectronics, 
jednopaprskový skenovací spektrofotometr klasické konstrukce s fotonásobičem jako 
detektorem (rozsah 190 – 1100 nm). Křemenné kyvety 1 a 5 cm.  
 Míchací zařízení Flocculator 2000, firmy KEMIRA Kemwater, laboratorní přenosné 6-
místné zařízení s regulací otáček a času řízené mikroprocesorem.  
 Analytické digitální váhy SCALTEC SPB 32 (Scaltec Instruments GmbH).  
pH-metr inoLab Level 2, WTW, stolní mikroprocesorový přístroj umožňuje měření pH, 
teploty.  
 
3.2 Použité chemikálie a roztoky 
 
Všechny použité chemikálie byly čistoty p.a. 

- kyselina chlorovodíková 35% (HCl) – Penta, Chrudim, ČR 
- kyselina sírová 98% (H2SO4) – Lach-Ner s.r.o., Neratovice, ČR  
- manganistan draselný (KMnO4) – Aldrich, Steinheim, SRN    
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- kyselina šťavelová ((COOH)2) – Penta, Chrudim, ČR 
 
3.3 Aktivní uhlí 
 
3.3.1 Chemviron Carbon  
 
Firma Chemviron Carbon, Belgie 
 
Tabulka č. 2 Charakteristické vlastnosti Chemviron Carbon F100 FE11120A 

specifikace jednotka  

jodové číslo mg/g min. 850 

methylenová modř mg/g min. 230 

otěr  min. 75 

obsah vody při balení % max. 2 

velikost částic 
- ne více než 4 % 
- nevíce než 15 % 

 
mm 
mm 

 
< 0,60 
> 2,36 

hustota („bed“ density) kg/m3 500 

specifický povrch (BET, ISO) m2/g 850 

střední velikost částic mm 1,6 

koeficient stejnoměrnost  1,9 

tvrdost  95 
 
Tabulka č. 3 Charakteristické vlastnosti Chemviron Carbon F400 FE11210A 

specifikace jednotka  

jodové číslo mg/g min. 1 050 

methylenová modř mg/g min. 260 

otěr  min. 75 

obsah vody při balení % max. 2 

velikost částic 
- ne více než 4 % 
- nevíce než 5 % 

 
mm 
mm 

 
< 0,425 
> 1,7 

hustota („bed“ density) kg/m3 425 

specifický povrch (BET, ISO) m2/g 1 050 

střední velikost částic mm 1,0 

koeficient stejnoměrnost  1,7 

tvrdost  95 
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Tabulka č. 4 Charakteristické vlastnosti Chemviron Carbon TL830 FE2028B 

specifikace jednotka  

jodové číslo mg/g min. 1 000 

methylenová modř mg/g min. 245 

otěr  min. 75 

obsah vody při balení % max. 2 

velikost částic 
- ne více než 4 % 
- nevíce než 5 % 

 
mm 
mm 

 
< 0,85 
> 2,00 

hustota („bed“ density) kg/m3 450 

specifický povrch (BET, ISO) m2/g 1 000 

střední velikost částic mm 1,4 

koeficient stejnoměrnost  1,4 

tvrdost  95 
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3.3.2 NORIT GAC  
 
Firma NORIT, USA 
 
Tabulka č. 5 Charakteristické vlastnosti NORIT GAC 1020 

specifikace jednotka  

jodové číslo mg/g min. 1 000 

methylenová modř mg/g min. 22 

obsah vody při balení % max. 2 

velikost částic 
- ne více než 4 % 
- ne více než 5 % 

 
mm 
mm 

 
< 0,85 
> 2,00 

hustota („bed“ density) kg/m3 480 

specifický povrch (BET, ISO) m2/g 1 150 

koeficient stejnoměrnost  1,4 

tvrdost  97 
 
 
Tabulka č. 6 Charakteristické vlastnosti NORIT GAC 1240 

specifikace jednotka  

jodové číslo mg/g min. 1 020 

methylenová modř mg/g min. 22 

obsah vody při balení % max. 2 

velikost částic 
- ne více než 4 % 
- ne více než 5 % 

 
mm 
mm 

 
< 0,425 
> 1,7 

hustota („bed“ density) kg/m3 480 

specifický povrch (BET, ISO) m2/g 1 175 

koeficient stejnoměrnost  1,6 

tvrdost  97 
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Tabulka č. 7 Charakteristické vlastnosti NORIT PK 1-3 
specifikace jednotka  

jodové číslo mg/g min. 700 

methylenová modř mg/g min. 11 

obsah vody při balení % max. 2 

velikost částic 
- ne více než 5 % 
- nevíce než 10 % 

 
mm 
mm 

 
< 0,7 
> 3,15 

hustota („bed“ density) kg/m3 290 

specifický povrch (BET, ISO) m2/g 875 

koeficient stejnoměrnost  1,6 

tvrdost  - 
 
 
Tabulka č. 8 Charakteristické vlastnosti NORIT ROW 0.8 SUPRA 

specifikace jednotka  

jodové číslo mg/g min. 1 000 

methylenová modř mg/g min. 22 

obsah vody při balení % max. 5 

velikost částic 
  -   ne více než 0,5 % 
  

 
mm 

 

 
< 0,6 

 

hustota („bed“ density) kg/m3 390 

specifický povrch (BET, ISO) m2/g 1 150 

koeficient stejnoměrnost  - 

tvrdost  97 
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Tabulka č. 9 Charakteristické vlastnosti NORIT ROX 0.8 
specifikace jednotka  

jodové číslo mg/g min. 1 000 

methylenová modř mg/g min. 22 

obsah vody při balení % max. 2 

velikost částic 
- ne více než 0,5 % 

 

 
mm 

 

 
< 0,6 

 

hustota („bed“ density) kg/m3 400 

specifický povrch (BET, ISO) m2/g 1 225 

koeficient stejnoměrnost  - 

tvrdost  97 
 
3.4 Modelová voda 
 
 K testům adsorpce NSOL vybranými druhy granulovaného aktivního uhlí bylo použito 
uměle připravené modelové vody, jež svými vlastnostmi odpovídala přírodní povrchové vodě 
se zvýšeným obsahem huminových látek.  
 K její přípravě bylo použito přírodní vody z odtoku z rašeliniště u obce Radostín. (mapa 
odběrového místa na straně 58), vodovodní vody z brněnské distribuční sítě a 
demineralizované vody. Míchacím poměrem byla nastavována hodnota KNK4,5, CHSKMn a 
vodivosti modelové vody. K laboratorním testům bylo modelové vody použito po ustálení 
jejích vlastností jednodenním skladováním.  
 
3.5 Metodika stanovení 
 
3.5.1 Stanovení pH 
 
 Elektrody přístroje pH-metr inoLab Lever 2 byly ponořeny v kádince po dobu pěti minut a 
potom byly odečteny hodnoty pH a teplota na displeji přístroje.  
 
3.5.2 Stanovení KNK [28] 
 
 Při stanovení KNK4,5 byl odměřen 100 ml vzorek surové vody a dále byl titrován 
odměrným roztokem HCl o koncentraci 0,1 mmol/l po přídavku cca 3 kapek směsného 
indikátoru z modrého zabarvení do šedého. Z hodnoty spotřeby odměrného roztoku do bodu 
ekvivalence byla vypočítána  hodnota KNK4,5 podle níže uvedeného vztahu: 
 

x = 
vzorekV

HClVHClc )()( ⋅
,                                                      (7) 
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kde x je zásaditá neutralizační kapacita vody KNK4,5 v mmol.l-1, c(HCl) a V(HCl) jsou 
koncentrace a objem kyseliny chlorovodíkové v mmol.l-1 a ml, Vvzorek je objem vzorku 
testované vody v ml. 
 
3.5.3 Stanovení CHSKMn [27] 
 
 Ke 100ml vzorku v titrační baňce byly přidány 5ml zředěné H2SO4 a 20ml roztoku 
KMnO4 o koncentraci 0,01 mmol.l-1. Směs pak byla uvedena do varu a 10 minut ponechána 
vařit. Po 10 minutách bylo k horkému roztoku přidáno 20 ml roztoku kyseliny šťavelové o 
koncentraci 0,01 mmol.l-1. Odbarvená směs byla titrována roztokem KMnO4 o koncentraci 
0,01 mmol.l-1 do slabě růžového zbarvení. Nejdříve byl stanoven vzorek destilované vody 
(slepý pokus), pak tři vzorky surové vody. Hodnota CHSKMn byla vypočtena ze spotřeby 
KMnO4 u všech vzorků podle níže uvedeného vztahu: 
 

( )
vzorekV

80bax ⋅−
= ,                                                           (8) 

 
kde x je chemické spotřeba kyslíku v mg.l-1, a, b jsou spotřeby roztoku manganistanu 
draselného o koncentraci 0,01 mmol.l-1 v ml, pro vzorek a slepé stanovení a V je množství 
vzorku v ml. 
 
 
3.6 Metodika vyhodnocení naměřených dat 
 
3.6.1 Kinetika adsorpce  
 
 U všech druhů aktivního uhlí byla sledována kinetika ustavování adsorpční rovnováhy při 
adsorpci NSOL z upravované vody. Experimentální data byla zpracována nelineární regresí 
v prostředí MS Excel. Výstupem byly hodnoty parametrů modelu ustavování adsorpční 
rovnováhy (viz tabulka č. 11) c0, cr, β a ρ. Získané výsledky byly zpracovány ve formě 
tabulek a grafů.  
 
3.6.2 Adsorpční rovnováha 
 
 U všech druhů aktivního uhlí byly určeny hodnoty parametrů Freundlichovy rovnice 
adsorpční izotermy při adsorpci NSOL z upravované vody. Experimentální data byla 
zpracována nelineární regresí v prostředí MS Excel. Výstupem byly hodnoty parametrů 
Freundlichovy rovnice adsorpční izotermy K a n. Získané výsledky byly zpracovány ve formě 
tabulek a grafů..  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
 Z důvodu velmi složitých obchodních názvů granulovaného aktivního uhlí byl zvolen 
jednodušší způsob označování viz tabulka 10 
 
Tabulka č.10 Název a zkratky jednotlivých druhů aktivního uhlí 

Název aktivního uhlí Zkratka

CC F100 FE11120A A 

NORIT GAC 1020 B 

CC F400-FE11210A C 

CC TL830-FE20"28B D 

NORIT GAC 1240 E 

NORIT PK 1-3 F 

NORIT ROW 0.8 SUPRA G 

TOD NORIT ROX 0.8 H 

PAC I 
 
4.1 Kinetika adsorpce 
 
 Při studiu závislosti CHSKMn (jako měřítka obsahu nespecifických organických látek –
 dále jen NSOL - v upravované vodě), byla pro zjednodušení a zefektivnění metody na 
začátku stanovena závislost CHSKMn na absorbanci při 254 nm Závislost byla kladně 
testována na linearitu a nalezených hodnot regresních parametrů bylo pak používáno pro 
přepočet změřené absorbance A254 na CHSKMn. Platnost regresních parametrů byla průběžně 
kontrolována  zkušebním stanovením CHSKMn. 
 
 Pro každý druh testovaného granulovaného aktivního uhlí použito dvou navážek aktivního 
uhlí, a to 3 a 4 g.l-1. Jako maximální doba kontaktu testovaného aktivního uhlí s upravovanou 
vodou bylo na základě orientačních pokusů zvoleno 60 minut. Při vyhodnocování bylo 
zjištěno, že závislosti pro obě zvolené navážky granulovaného aktivního uhlí měly velmi 
podobný průběh, pouze docházelo ke zkrácení doby potřebné k dosažení rovnováhy 
viz obr. 17, takže jsou v práci uvedeny pro ilustraci pouze u prvního druhu granulovaného 
aktivního uhlí (NORIT GAC 1240). Pro ostatní druhy granulovaného aktivního uhlí jsou 
uváděny pouze závislosti CHSKMn na čase při navážce 3 g.l-1.  
 
 Dále byly u všech druhů granulovaného i práškového aktivního uhlí zjištěny parametry 
matematického modelu kinetiky adsorpce NSOL (viz tabulka č.2) za daných podmínek a 
určena doba tr kontaktu absorbentu upravovanou vodou potřebnou k dosažení rovnovážné 
koncentrace NSOL (viz tabulka č. 11). Z grafů pro všechny testované druhy granulovaného 
aktivního uhlí je patrné, že potřebný čas k dosažení rovnovážné koncentrace NSOL je řádově 
vyšší než u práškového aktivního uhlí (PAC). Tento rozdíl se dá vysvětlit různými 
adsorpčními mechanismy při použití práškového aktivního uhlí a granulovaného aktivního 
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uhlí. Značný vliv může mít taktéž velikost pórů, adsorpce silně roste s klesající velikostí pórů, 
protože kontaktní body se na povrchu mezi adsorbátem a adsorbentem  zvyšují, když jsou 
póry moc malé, mohou omezovat absorpci kontamintantů. Dalším z rozhodujících důvodů 
může být ovšem i nesrovnatelně větší specifický povrch práškového aktivního uhlí oproti 
aktivnímu uhlí granulovanému. 
 
 
Tabulka č. 11 Nalezené hodnoty parametrů modelu kinetiky adsorpce nespecifických 
organických látek u všech druhů použitého aktivního uhlí 

 A B C D E F G H I 

c0

(mg/l O2) 
4,64 5,42 5,03 5,03 4,24 4,24 4,80 4,42 5,87 

cr

(mg/l O2) 
2,71 0,68 1,67 1,67 1,53 1,53 2,30 3,29 1,04 

ρ 
(min-1 ) 0,0004 0,0005 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0100 0,0100 0,0308

β 
(mg/l O2) 

2,69 0,52 1,66 1,66 1,52 1,52 0,16 2,82 0,78 

tr
1 (h) 126 165 390 471 580 571 13 10 3 

 
4.1.1 NORIT GAC 1240 (E) 
 
 V průběhu experimentální práce bylo zjištěno, že během trvání jednotlivých pokusů 
(60 minut) docházelo jen k poměrně malému poklesu obsahu NSOL - viz obrázek č.12. Tomu 
odpovídá i vypočtená doba tr potřebná k poklesu koncentrace NSOL co na koncentraci 
rovnovážnou cr (tr = 580 hod.). Tento fakt si vysvětlujeme velmi velkými zrny granulovaného 
aktivního uhlí, adsorpce na povrch je velmi rychlá, ale následná adsorpce do vnitřku zrna 
(pórů) aktivního granulovaného uhlí je již komplikovanější. Tato závislost mezi velikostí zrna 
a doby potřebné k rovnováze není anomálií u tohoto druhu uhlí, ale je velmi dobře 
pozorovatelná v porovnání všech sledovaných aktivních uhlí viz obrázek č. 12 
 
Tabulka č. 12 Nalezené hodnoty parametrů matematického modelu kinetiky adsorpce NSOL 
pro GAC NORIT GAC 1240 

 3 g – 254 nm 4 g – 254 nm 
c0 (mg/l O2) 4,24 4,24 
cr (mg/l O2) 1,53 1,53 
ρ (min-1) 0,0001 0,0002 
β (mg/l O2) 1,52 1,52 

 
Na obrázku č. 12 je znázorněno porovnání závislosti koncentrace NSOL (vyčíslené na základě 
A254) na čase pro dvě navážky GAC (3 a 4 g.l-1).  
 
                                                 
1 doba potřebná k dosažení rovnovážné koncentrace NSOL 
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Obr. 12 Porovnání ustavování rovnováhy při dvou navážkách GAC (3 a 4 g.l-1) pro  NORIT 
GAC 1240  
 
4.1.2 NORIT PK 1-3 (F) 
 
 U tohoto druhu granulovaného aktivního uhlí můžeme taktéž velmi dobře pozorovat, že 
velká zrna způsobují velmi malý pokles závislosti koncentrace NSOL na čase.  Tak jako tomu 
bylo u výše zmíněného granulovaného aktivního uhlí NORIT GAC 1240. K tomuto průběhu 
ještě napomáhá velmi nízká hodnota hustoty, a to 0,29 g.ml-1. Nižší hustota způsobila, že 
docházelo ke špatnému promíchávání systému. 
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Obr.  13 Závislost CHSKMn na čase pro GAC NORIT PK 1-3    
 
 
 
Tabulka č. 13  parametry matematického modelu kinetiky adsorpce NSOL  pro NORIT PK 1-3    
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parametry modelu 
c0 (mg/l O2) 4,24 

cr (mg/l O2) 1,53 
ρ (min-1) 0,0001 
β (mg/l O2) 1,52 

 
4.1.3 NORIT ROW 0.8 SUPRA (G) 
 
 U NORIT ROW 0.8 SUPRRA velmi rychle klesá koncentrace NSOL v čase a díky tomu 
nastává daleko rychleji rovnovážný stav. K tomuto příznivému jevu přispívá několik aspektů, 
a to velikost zrn granulovaného aktivního uhlí, která je přibližně 0,8 mm a jeho hustota, která 
byla stanovena kolem hodnoty 0,4 g.ml-1. Díky této vyšší hustotě docházelo k daleko lepšímu 
rozvrstvením zrn v celém sledovaném objemu.  
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Obr.  14 Závislost CHSKMn na čase pro GAC  NORIT ROW 0.8 SUPRA    
 
 
Tabulka č. 14  parametry matematického modelu kinetiky adsorpce pro NORIT ROW 0.8 
SUPRA    

parametry modelu 
c0 (mg/l O2) 4,80 

cr (mg/l O2) 2,30 
ρ (min-1 ) 0,0100 
β (mg/l O2) 0,16 
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4.1.4 NORIT ROX 0.8 (H) 
 
 U NORIT ROX 0.8 bylo nalezeno velmi podobné chování jako u NORIT ROW 0.8.  
taktéž dokáže daleko efektivněji (rychleji) adsorbovat, což znamená, že daleko rychleji 
nastává rovnovážný stav. 
 
Tabulka č. 15  parametry matematického modelu kinetiky adsorpce pro TOD NORIT ROX 0.8    

parametry modelu 
c0 (mg/l O2) 4,42 

cr (mg/l O2) 3,29 
ρ (min-1 ) 0,0100 
β (mg/l O2) 2,82 
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Obr. 15 Závislost CHSKMn na čase pro GAC  TOD NORIT ROX 0.8    
 

4.1.5 Práškové aktivní uhlí  
 
 U práškového aktivního uhlí rychlost odstraňování NSOL je o mnoho rychlejší než u 
granulovaného aktivního uhlí. Průběh odstraňování NSOL z kapalné fáze při jejím styku 
s adsorbentem probíhal snadněji díky tomu, že práškové aktivní uhlí má rozvinutou pórovitou 
strukturu, a proto NSOL – adsorbát se snadno a rychle transportuje k povrchu adsorbentu. 
Z obrázku č. 16 je dobře vidět, že po přidání adsorbentu se koncentrace NSOL velmi rychle 
klesá a teoretická doba potřebná k rovnováze díky tomu může nastat již za 3 hodiny.  

 37



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 5 10 15 20 25 30 35
t (min)

C
H

SK
M

n 
(m

g.
l-1

)
model
PAC

 
Obr.  16 Závislost CHSKMn na čase pro PAC při dávce 60 mg.1-1

 
Tabulka č. 16  parametry matematického modelu kinetiky adsorpce pro PAC 

parametry modelu 
c0 (mg/l O2) 5,87 

cr (mg/l O2) 1,04 
ρ (min-1) 0,0308 
β (mg/l O2) 0,78 

126
165

390

471

580 571

13 10 3
0

100

200

300

400

500

600

700

A B C D E F G H I

Druh aktivního uhlí

t (
ho

d)

 
Obr. 17 Porovnání doby tr potřebné k dosažení rovnovážné koncentrace NSOL pro všechny 
testované druhy aktivního uhlí.  
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 Výše uvedený obrázek (obrázek č. 17) byl sestaven jenom pro studium adsorpce, 
neznamená to, že doba potřebná k dosažení rovnováhy musí probíhat ve skutečnosti tak, jak je 
popsána, zvláštně v technologii vody, kdy většinou jde o směs látek neznámého složení. Ale 
z orientačního hlediska tento obrázek může být užitečný pro vyjádření experimentálně 
zjištěných rovnovážných stavů u všech zkoumaných druhů aktivního uhlí.  

 
4.2 Závislost koncentrace NSOL na navážce granulovaného aktivního uhlí 
 
 Pro studium adsorpce byl sledován průběh odstraňování NSOL z kapalné fáze při různých 
navážkách granulovaného aktivního uhlí, přičemž doba míchání a teplota zůstávaly stejné. 
Tato závislost mezi koncentrací NSOL a navážkou granulovaného aktivního uhlí je používána 
především pro zjištění optimální navážky granulovaného aktivního uhlí, která má praktický 
význam v procesu úpravy přírodních vod na vody pitné. Při studiu adsorpce hodnota 
optimální navážky není tak důležitá, důležitější je celý proces. Postupně po přidání 
granulovaného aktivního uhlí koncentrace NSOL klesá. Celý proces probíhal při konstantní 
teplotě, rychlosti a době míchání. 
 
 Z těchto důvodů je zde uveden pouze jeden příklad a to pro NORIT PK 1-3. Pro ostatní 
uhlí jsou uvedeny obrázky v přílohách.  
 
4.2.1 NORIT PK 1-3 (F) 
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Obr. 18 Závislost CHSKMn na navážce NORIT PK 1-3 
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4.3 Adsorpční izoterma 
 
 Po přidání granulovaného aktivního uhlí ke vzorku vody se začíná původní koncentrace 
NSOL v roztoku co (NSOL jako CHSKMn) snižovat, a to až do rovnovážné koncentrace cr. 
Adsorpční izoterma vyjadřuje vztah mezi adsorbovaným množstvím NSOL a jejich 
rovnovážnou koncentrací. 
 
 Adsorbované množství NSOL (vyjádřené jako CHSKMn) a bylo vyjádřeno jako hmotnost 
adsorbovaného množství v mg na jeden gram adsorbentu. Jako grafické vyjádření byla 
zvolena závislost a = f(cr) při konstantní teplotě (adsorpční izoterma).  
 
 K popisu adsorpční izotermy byl zvolen Freundlichův model a vždy byly vypočteny 
všechny parametry tohoto modelu (K, n, cr)   
 
Tabulka č. 178 Srovnání parametrů Freundlichovy rovnice adsorpční izotermy u všech druhů 
testovaného aktivního uhlí 

 A B C D E F G H I 
K 0,141 0,299 0,140 0,164 0,073 0,175 0,169 0,057 43,57 
n 1,950 2,330 1,439 2,776 1,129 1,060 1,577 1,499 1,61 
co 4,174 5,059 4,419 4,353 3,542 4,761 4,755 4,105 5,16 

 
4.3.1 NORIT GAC 1240 (E) 
 
 Z obrázku č. 19 je patrné, že získané hodnoty se nacházejí v lineární části adsorpční 
izotermy což znamená, že doba potřebná k rovnováze je vysoká. Tento fakt se také potvrdil 
při výpočtu teoretické doby tr potřebné k rovnováze, která u tohoto uhlí byla nejdelší (viz 
obrázek č. 17). Díky tomu, že NORIT GAC 1240 je schopen absorbovat i vyšší koncentrace 
NSOL, je velmi vhodné, aby tento druh granulovaného aktivního uhlí byl používán tam, kde 
je větší množství kontaminantů.     
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Obr. 19  Adsorpční izoterma pro adsorpci NSOL ve vodě na aktivním uhlí NORIT GAC 1240 
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Tabulka č. 18 Parametry matematického modelu Freundlichovy izotermy pro NORIT GAC 
1240 

parametry modelu 

K 0,073 

n 1,129 

c0 3,542 
 
 
4.3.2 NORIT PK 1-3 (F) 
 
 Tento druh granulovaného aktivního uhlí má podobný průběh adsorpce jako předchozí 
druh (NORIT GAC 1240), i když proces adsorpce probíhal o něco rychleji. Z tvaru křivky 
modelových hodnot se dá soudit, že rovnováha nastane až za velmi dlouhou dobou (výpočtem 
nalezená hodnota tr = 571 hodin). Stejně jako u NORIT GAC 1240, NORIT PK 1-3 má také 
dobrou schopnost absorbovat větší množství znečištěných látek ve vodě. 
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Obr. 20 Adsorpční izoterma pro adsorpci NSOL ve vodě na aktivním uhlí NORIT PK 1-3 
 
 
Tabulka č. 19  Parametry matematického modelu Freundlichovy izotermy pro NORIT PK 1-3 

parametry modelu 

K 0,175 

n 1,060 

c0 4,761 
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4.3.3 NORIT ROW 0.8 SUPRA (G) 
 
 Jiná situace je u NORIT ROW 0.8 SUPRA, který za stejných podmínek jako v 
předchozích testech dokázalo adsorbovat NSOL rychleji. Taktéž i doba  potřebná k dosažení 
rovnováhy byla kratší kratší.  
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Obr. 21 Adsorpční izoterma pro adsorpci NSOL ve vodě na aktivním uhlí NORIT ROW 0.8 
SUPRA 
 
Tabulka č. 20 Parametry matematického modelu Freundlichovy izotermy pro NORIT ROW 
0.8 SUPRA 

parametry modelu 

K 0,169 

n 1,577 

c0 4,755 
 

 
4.3.4 NORIT ROX 0.8 (H) 
 
 Tento druh granulovaného aktivního uhlí má opět schopnost absorbovat rychle a podle 
tvaru křivky se dá přepokládat, že doba potřebná k dosažení rovnováhy je být krátká. Z těchto 
faktorů vyplývá, že NORIT ROX 0.8 se hodí na čištění vod, které mají malou koncentraci 
kontaminantů.   
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Obr. 22 Adsorpční izoterma pro adsorpci NSOL ve vodě na aktivním uhlí NORIT ROX 0.8 
 
Tabulka č. 21 Parametry matematického modelu Freundlichovy izotermy pro NORIT ROX 0.8 

parametry modelu 

K 0,057 

n 1,499 

c0 4,105 
 
4.3.5 Práškové aktivní uhlí  
 
 Jako srovnání je zde uveden obrázek absorpční izotermy pro práškové aktivní uhlí. 
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Obr. 23 Adsorpční izoterma pro adsorpci NSOL ve vodě na aktivním uhlí PAC 
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Tabulka č. 22 Parametry matematického modelu Freundlichovy izotermy pro PAC 
parametry modelu 

K 43,57 

n 1,61 

c0 5,16 
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5   ZÁVĚRY 
 
 Cílem této práce je studium adsorpce nespecifických organických látek vybranými druhy 
granulovaného aktivního uhlí při úpravě pitné vody. V první části práce byly shromážděny 
informace týkající se adsorpce nespecifického organického znečištění vody (NSOL) na 
zrnitém aktivním uhlí a pro účely práce byla modifikována metodika laboratorních 
experimentů, vycházející ze souboru laboratorních metod používaných v technologii vody 
[15]. Jako ukazatel nespecifického organického znečištění byla zvolena chemická spotřeba 
kyslíku s využitím manganistanu draselného jako oxidačního činidla (CHSKMn) [29]. Pro 
zefektivnění a zlevnění celého procesu studia adsorpčních vlastností byla vypracována 
závislost adsorbance při vlnové délce 254 nm na CHSKMn. Tato závislost je ve zvoleném 
rozsahu CHSKMn lineární, což umožňovalo měřit pouze absorbanci při vlnové délce 254 nm a 
z ní po dosazení této hodnoty do regresní rovnice vypočítat CHSKMn. Závislost A254 na 
CHSKMn byla průběžně kontrolována a to tak že po určité době byla CHSKMn stanovena 
podle ČSN EN ISO 8467 [29]  a porovnána s vypočtenou hodnotou. 
  V druhé části byly studovány sorpční vlastnosti osmi druhů granulovaného aktivního uhlí. 
Granulované aktivní uhlí pocházelo od dvou světových výrobců a to od firmy NORIT od  níž 
bylo testováno pět druhů granulovaného aktivního uhlí: NORIT GAC 1020, NORIT PK 1-3, 
NORIT GAC 1240, NORIT ROW 0.8 SUPRA a TOD NORIT ROX 0.8 a firmy Chemviron 
Carbon od níž byly testována tři druhy granulovaného aktivního uhlí: F100 FE11120A, F400 
FE11210A a TL830 FE2028B. 
 Nejprve byla u všech druhů aktivního uhlí sledována kinetika ustavování adsorpční 
rovnováhy při sorpci nespecifických organických látek (NSOL); pro popis tohoto děje byla 
zvolena rovnice (4) a na základě nalezených parametrů tohoto modelu byla vypočtena doba 
potřebná k ustálení rovnováhy mezi rozpuštěným nespecifickým organickým znečištěním a na 
adsorbovaným  organickým znečištění. Důležitou vlastností ovlivňující adsorpci NSOL je 
velikost zrn granulovaného aktivního uhlí, přičemž bylo zjištěno že uhlí z malou velikostí zrn 
okolo 1 mm (NORIT ROX 0.8 a NORIT ROW 0.8 SUPRA) má dobu potřebnou k rovnováze 
v řádu jednotek hodin kdežto uhlí s větší velikostí zrn až 3 mm (NORIT PK 1-3) až stovky 
hodin.  
 U všech druhů aktivního uhlí byla sledována kinetika ustavování adsorpční rovnováhy a 
určeny hodnoty parametrů Freundlichovy rovnice adsorpční izotermy při adsorpci NSOL. U 
každého druhu granulovaného aktivního uhlí byly zjištěny všechny parametry Freudlichova 
modelu (K, n, cr). Z výsledků je patrné, že opět velmi velkou roli hraje velikost zrn 
granulovaného aktivního uhlí.  
 Na základě získaných poznatků lze usuzovat, že granulované aktivní uhlí s velkými zrny 
jako je například NORIT PK 1-3, je velmi vhodné pro úpravu vod znečištěných NSOL o vyšší 
molekulové váze a celkově znečištěnějších povrchových vod a to pro jeho značnou sorpční 
kapacitu a obsah velkých pórů. Naopak u granulovaných aktivních uhlí, které mají drobnější 
zrna například NORIT ROX 0.8 dochází k rychlejšímu ustavení rovnováhy z čehož se dá 
usuzovat na nižší sorpční kapacitu. Proto se tento typ uhlí hodí spíše pro úpravu méně 
znečištěných přírodních vod. Při samotných testech hrála velkou roli hustota daného uhlí, při 
nízké hustotě (NORIT PK1-3) docházelo  k nedokonalému styku granulovaného aktivního 
uhlí s upravovanou vodou.   
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7 PŘÍLOHY 
 
7.1 Kinetika adsorpce  
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Obr. 24 Závislost CHSKMn na čase pro CC F100-FE11120A    
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Obr. 25 Závislost CHSKMn na čase pro NORIT GAC 1020    
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Obr. 26 Závislost CHSKMn na čase pro CC F400-FE11210A 
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Obr. 27 Závislost CHSKMn na čase pro GAC  CC TL830-FE2028 B    

 
 
 
7.2 Závislost koncentrace NSOL na navážce granulovaného aktivního uhlí  
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Obr. 28 Závislost CHSKMn na navážce CC F100-FE11120A 
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Obr. 29 Závislost CHSKMn na navážce NORIT GAC 1020 
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Obr. 30 Závislost CHSKMn na navážce CC F400-FE11210A 
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Obr. 31 Závislost CHSKMn na navážce CC TL830-FE2028 B 
 
 
 
 

 51



2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
D (mg.l-1)

C
H

SK
M

n
 (m

g.
l-1

)

model
NORIT GAC 1240

 
Obr. 32 Závislost CHSKMn na navážce NORIT GAC 1240 
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Obr. 33 Závislost CHSKMn na navážce NORIT ROW 0.8 SUPRA 
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Obr. 34 Závislost CHSKMn na navážce TOD NORIT ROX 0.8 
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Obr. 35 Závislost CHSKMn na navážce PAC 
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7.3 Adsorpční izoterma  
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Obr. 36 Adsorpční izoterma pro adsorpci NSOL ve vodě na aktivním uhlí CC F100-
FE11120A 
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Obr. 37 Adsorpční izoterma pro adsorpci NSOL ve vodě na aktivním uhlí NORIT GAC 1020 
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Obr. 38 Adsorpční izoterma pro adsorpci NSOL ve vodě na aktivním uhlí CC F400-
FE11210A 
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Obr. 39 Adsorpční izoterma pro adsorpci NSOL ve vodě na aktivním uhlí CC TL830-FE2028 
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Obr. 40 Místo odběru vzorku povrchové vody   
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