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Abstrakt  

Zdroje kvalitní pitné vody jsou omezené. Je jasně patrné, že potřeba kvalitní pitné vody stoupá a 

i v budoucnu stoupat bude. Proto je třeba stále zdokonalovat metody, které zajistí dostatečné množství 

hygienicky nezávadné vody. Velice často se používá k úpravě vody koagulačně-flokulační proces. Mimo 

vodárenství se koagulace používá i v odpadovém hospodářství k čištění odpadních vod, skládkových 

výluhů a jinak znečištěných vod. Koagulace je zprostředkována koagulanty – ty mají schopnost potlačit 

odpudivé síly mezi částicemi natolik, že se dokáží při srážce spojit ve větší celky, zvané vločky. Velké a 

kompaktní vločky se snadno separují z vyčištěné vody. K tomuto účelu byly dlouhou dobu používány 

kovové soli. Nejčastěji se jedná o soli hlinité a železité. Jejich účinnost však není dostatečná a jejich 

používání s sebou přináší i jiné nevýhody. Od používání hlinitých sloučenin navíc odrazuje i potencionální 

riziko vyvolání Alzheimerovy choroby. Proto byly vyvinuty nové koagulanty na bázi organických 

polymerů. Tyto polykoagulanty podstatně zefektivňují účinnost čištění. Jejich vlastnosti se snadno 

ovlivňují podle obsahu látek, které obsahují. Pro úpravu vody se jich používá mnohem menší dávka než 

anorganických koagulantů, a tak vzniká i méně kalu a celkově se snižují náklady provozu. Ale i jejich užití 

je zatíženo určitými riziky. Největší pozornost se obrací zejména k toxicitě polymerů a monomerů, z 

nichž jsou složeny. Pro minimalizaci rizik plynoucích z užití obou typů koagulantů a co největší účinnost 

čištění je často doporučováno používat kovové koagulanty jako primární koagulanty a polymery jako 

pomocná činidla. Obou látek se tak použije mnohem menší množství a účinnost čištění bývá velmi 

vysoká.  

Tato rešerše by měla srovnat kovové soli a polymery a především zhodnotit zdravotní rizika 

z jejich užívání. 
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Abstract  

Sources of drinking water are limited. It is clear that the need for quality drinking water is rising. 

Therefore, it is necessary to continuously improve methods to ensure sufficient quantity sanitary water. 

Coagulation-flocculation process is very often used in drinking water treatment. Except drinking water 

supply is coagulation used in waste treatment to wastewaters, landfill leachate and other contaminated 

water. Coagulation is mediated by coagulants - they have the ability to suppress the repulsive forces 

between the particles so that they can join in a contact in larger particles called flocs. Large and compact 

flocs are easily separated from the treated water. For this purpose have been used inorganic salt for 

long time. Most commonly salts of aluminum and iron. However, their effectiveness is not sufficient and 

their use also brings other disadvantages. By using aluminum compounds also discouraged, because 

aluminum may have link with Alzheimer's disease. Therefore, there were developed new coagulants 

based on organic polymers. These polykoagulants are significantly more efficient in cleaning. Their 

properties are easily influence by the content of their substances. For the water treatment used them 

much smaller dose than inorganic coagulants and so there is even less sludge and reduce overall 

operating costs. But their application is bringing also some risks. Important issue is especially toxicity of 

polymers and monomers from which they are composed. To minimize the risks arising from the use of 

both types of coagulants and maximize cleaning efficiency is often recommended to use metal 

coagulants such as primary coagulants and polymers as coagulant aid. Both substances are used as 

much smaller quantities, and the cleaning efficiency is very high. 

The literature search should straighten metal salts and polymers and in particular assess health 

risks from their use. 
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1. Úvod 

Většina vodních těles, které jsou používány jako zdroj pitné vody, nemají kvalitu surové vody 

vyhovující hygienickým požadavkům stanovených legislativou ČR. V úpravnách vody se využívá jednoho 

nebo několika stupňů čištění, aby se dosáhlo požadované kvality. 

Znečišťující příměsi často nelze odstranit jednoduchou sedimentací či filtrací. Využívá se proto 

procesu destabilizace, která umožňuje následnou agregaci nečistot ve větší částice, jež se snadněji 

odstraňují. Destabilizace znečišťujících příměsí vhodným činidlem se označuje termínem koagulace. 

Tvorba agregátů mícháním se označuje jako flokulace. Oba kroky koagulačně-flokulačního procesu jsou 

stejně důležité pro účinné odstranění nečistot. Nedojde-li ke koagulaci, nedochází ani k flokulaci, 

protože částice se kvůli odpudivým silám nejsou schopny samy spojit. Na odstranění agregátů, vzniklých 

flokulací, má vliv jejich velikost, struktura a hustota. 

Mezi látky zajišťující koagulaci, tedy takzvané koagulanty, patří celá řada chemických látek. Jejich 

vlastnosti a optimální podmínky, za kterých účinkují, jsou určující pro jejich použití. Již odedávna jsou 

známy přírodní látky, extrakty obsahující organické polymery, které byly a stále jsou pro tento účel 

používány. S rozvojem vodárenství se začaly používat spíše koagulanty na bázi anorganických solí. 

V posledních několika desetiletích byly syntetizovány nové polymerní koagulanty, které podstatně 

zlepšují účinnost a rozšířily se tak druhy vod, které mohou být čištěny. Jaký typ koagulatu bude použitý 

pro konkrétní úpravnu, požaduje důkladné šetření pomocí laboratorních testů, aby se vybrala nejlepší 

možná varianta a minimalizovaly se negativní dopady, které mohou koagulanty způsobit. U 

anorganických solí se jedná například o ovlivnění pH a s tím spojenou korozi rozvodné sítě a o zbytky 

kovových kationtů a jejich zdravotní dopad na populaci. Riziko organických polymerů spočívá též v jejich 

zbytkové koncentraci a koncentraci jejich monomerů ve vyčištěné vodě. Právě kvůli vysoké toxicitě 

monomerů mnoho států přijalo regulaci těchto látek a je omezeno množství polymerních koagulantů, 

jaké může být při úpravě použito. Z těchto důvodů se organické polymery používají spíše jako pomocná 

koagulačně-flokulační činidla zlepšující efektivitu a zmírňující negativní vlivy anorganických koagulantů. 

Když je dodrženo správné dávkování, toxicita nebezpečných monomerů by měla být snížena až na 

hodnotu, která nemá žádný účinek na konečného spotřebitele. I tak je třeba zvážit, že se jedná o 

celoživotní expozici. Přírodní organické polymery tyto toxické vlastnosti nevykazují a jejich použití jako 

pomocných koagulačně-flokulačních činidel má též velmi dobré výsledky. 
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2. Cíl práce 

Práce by měla být rešerší o použití polymerů při úpravě pitné vody v jednostupňové úpravně. 

Obsahuje stručné seznámení s problematikou úpravy vody, znečišťujících příměsí a popis používaných 

koagulantů. Zvlášť důležitou kapitolu tvoří vliv koagulantů na zdraví spotřebitele, neboť tyto látky by 

měly kvalitu vody zlepšit a neohrozit svými vlastnostmi ani lidské spotřebitele, ani životní prostředí. 

Poslední kapitola shrnuje zákony o úpravě vody a je zde uveden popis několika komerčně dostupných 

produktů. 
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3. Používané koagulanty, jejich vlastnosti a užití 

Úpravu vody většinou nelze realizovat prostou sedimentací nečistot, k odstranění nežádoucích 

příměsí se proto používají vybrané chemické látky. Výběr vhodné chemikálie závisí na typu odstraňované 

látky a zvoleném čistícím procesu. Jednou z uplatňovaných metod čištění vody je koagulačně-flokulační 

proces. 

3.1. Úprava pitné vody 

Koagulačně-flokulační proces je jádro ochrany životního prostředí, který nachází široké uplatnění 

při úpravě pitné vody nebo čištění odpadních vod. Koagulace se nejprve využívala k odstranění zákalu, 

zabarvení vody a patogenů. Ale koagulační podmínky lze optimalizovat i pro odstranění přírodních 

organických látek (NOM, z anglického natural organic matter) a těžkých kovů (Matilainen a kol., 2010). 

Tohoto procesu se také využívá i při čištění toxických či jinak nebezpečných odpadních vod a 

skládkových výluhů. Koagulaci lze kombinovat s dalšími fyzikálněchemickými nebo biologickými čistícími 

procesy, jako je ozonizace, fotooxidace nebo biologické filtry, což zvyšuje účinnost úpravy pitné vody 

(Moussas a Zouboulis, 2008). 

3.2. Koagulačně-flokulační proces 

Koagulace je proces, při kterém dochází k potlačení elektrické dvojvrstvy koloidních látek 

(tzv. nábojová neutralizace). To následně umožňuje flokulaci, tedy spojení jednotlivých částic ve větší 

celky. Jednotlivé částice, které během koagulačně-flokulačního procesu vznikají, se nazývají primární 

částice. Jejich spojováním se vytvářejí agregáty, tzv. vločky, které se snadněji odstraňují z vodního 

sloupce (Bolto, 1995; Matilainen a kol., 2010). Velikost vloček je hlavním fyzikálním parametrem, který 

ovlivňuje čistící proces. Další důležitou vlastností vloček je, že musí být odolné a nesmí se rozpadat na 

menší části. Malé částice snižují účinnost odstranění nečistot při flokulaci a také sedimentují pomaleji 

než velké částice o podobné hustotě (Zhao a kol., 2011a). 

Různé koagulanty jsou v destabilizaci jednotlivých znečišťujících látek různě účinné. Proto je 

nezbytné znát vlastnosti surové vody, dle kterých se stanoví druh a množství použitého koagulantu.  

Vliv na účinnost koagulace má také jejich koncentrace. 

Koagulanty rozdělujeme na anorganické a organické. Anorganické koagulanty jsou kovové soli, 

nověji bývají využívány i v polymerní hydrolyzované formě. Organické koagulanty se zakládají na mnoha 

typech sloučenin vytvářejících dlouhé řetězce. Dále lez koagulanty rozdělit dle náboje na kationtové a 

aniontové nebo dle původu na syntetické a přírodní. 
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Komerčně nejpoužívanější jsou trojmocné soli hliníku a železa. V posledních desetiletích se 

využívají i polymerní koagulanty, nejčastěji jako pomocná činidla, která mají zvýšit efektivitu čištění vody 

a snížit náklady (Matilainen a kol., 2010). 

3.2.1. Nečistoty odstraňované koagulačně-flokulačním procesem 

Původně byl koagulačně-flokulačně proces používán, aby ze surové vody z hygienických či 

organoleptických důvodů odstranil pevné částice, vytvářející zákal. Později se optimalizoval i pro 

odstranění koloidních částic, NOM a těžkých kovů (Matilainen a kol., 2010). 

Zákal tvořený suspendovanými pevnými částečkami může na svém povrchu nést nebezpečné 

patogenní organismy či jiné látky, nebo se může sám z těchto organismů skládat, například v podobě 

spor (Zhu a kol., 1996). Příkladem pevných částic, které se z vody odstraňují velmi obtížně, jsou oocysty. 

K tomuto účelu jsou využívány anorganické koagulanty. Oocysty mají velmi malý povrchový náboj, a tak 

se jejich vazba na rozpuštěný koagulant neuskutečňuje přes nábojovou neutralizaci, ale spíše dochází k 

„vymetání“ vznikajícími vločkami. Zbylé oocysty mohou způsobit epidemie nemocí z pitné vody, jak se 

stalo například v USA a Velké Británii (Bustamante a kol., 2001). 

Suspendované koloidní částice mohou být účinně odstraněny koagulací. Když je do roztoku přidán 

koagulant, koncentrace pozitivního náboje v difuzní vrstvě okolo koloidní částice vzroste. To vede k 

potlačení difuzní dvojvrstvy a menšímu elektrostatickému odpuzování mezi přibližujícími se částicemi. 

Bariéra (stejně nabitý povrch), která bránila jejich spojení, je oslabena. Částice přitahované 

Londonovskými nebo van der Waalsovými silami se přibližují a koagulace nastane, když odpor mezi nimi 

klesne natolik, že umožní kontakt částic (Lee a kol., 1998). 

NOM jsou přítomny v každé upravované vodě. Jsou to látky vzniklé biologickou degradací 

organického materiálu. Vlivem antropogenní činnosti jejich množství ve vodě stoupá. Obsah ve vodě a 

vlastnosti NOM závisí na klimatických podmínkách, geologii a topografii místa zdroje surové vody. 

Složení směsi NOM během roku není konstantní, ale naopak se mění.  

NOM je směs organických sloučenin s různými vlastnostmi. Převážně jde o alifatické silně barvící 

aromáty. Zda je organická molekula hydrofilní či hydrofobní hraje zásadní roli při jejím odstranění. 

Běžnou úpravou vody se odstraní hlavně hydrofobní molekuly s velkou molekulovou hmotností. 

Přednostní odstranění těžších hydrofobních molekul může být způsobeno tím, že tyto molekuly mají 

obvykle koloidní náboj – a nabité částice se lépe odstraňují. Proto po koagulaci ve vodě zůstává větší 

poměr hydrofilní frakce NOM s nízkou molekulární hmotností (Matilainen a kol., 2011). Odstranění NOM 

je nezbytné, neboť organické látky zhoršují organoleptické vlastnosti vody a navíc jsou prekurzory pro 

vznik potenciálně nebezpečných vedlejších produktů desinfekce (DBP, z anglického disinfection by-

product) (B. Bolto a kol., 2002; Sharp a kol., 2006).  
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Těžké kovy se do vody většinou dostávají antropogenní činností. Všechny mají negativní vliv na 

lidský organismus, jejich odstranění je nezbytné. Kationtové formy se dají odstranit jako hydroxidy, 

sulfidy nebo karbonáty. Anionty se mohou adsorbovat na oxidy kovů (Bolto, 1995). 

3.3. Používané koagulanty 

3.3.1. Kovové koagulanty 

V praxi se jako koagulanty nejběžněji používají kovové soli. Nejčastěji se jedná o trojmocné soli 

hliníku a železa. Aby soli zprostředkovaly koagulaci, musí ve vodě hydrolyzovat. Hlavní roli pak hraje 

kation příslušného kovu (Gao a kol., 2002).  

Na účinnost koagulace kovovými koagulanty má vliv dávka koagulantu, homogenizace, pH, 

teplota vody a vlastnosti odstraňované složky (Matilainen a kol., 2010). Kovové koagulanty většinou 

fungují nejlépe při nižších hodnotách pH (pH<6), a to zejména při odstraňování NOM. Rozpuštěním 

kovového koagulantu pH obvykle poklesne, ale je možné jej ještě upravit přídavkem kyseliny, aby byly 

podmínky koagulace optimální. Kyselé pH pak ale způsobuje korozi rozvodné sítě a zařízení (Yan a kol., 

2008).  

Také teplota vody je pro jejich fungování zásadním faktorem. Aby soli zprostředkovaly koagulaci, 

musí se ve vodě rozpustit. Schopnost rozpuštění, nebo též hydrolýzy, obecně s poklesem teploty klesá. 

Při nízkých teplotách, zvláště během chladnější části roku, není dosahováno takové účinnosti koagulace 

ani při zvyšování dávek činidla. 

 Podstatnou roli v účinnosti koagulace zastávají i látky, které se odstraňují. Vlastnosti surové 

vody se v průběhu roku mění a podle toho se musí upravit i dávka všech činidel při úpravě vody.  

Jako nevýhodu lze vnímat neschopnost ovlivnit povahu vzniklého koagulantu při ředění se 

surovou vodou. Sůl obvykle ve vodě hydrolyzuje velmi rychle a vytváří řadu produktů hydrolýzy 

s různými koagulačními vlastnostmi (Gao a kol., 2002; Renault a kol., 2009).  

Anorganických koagulantů se obvykle musí použít velké množství. To má za následek produkci 

velkého objemu kalu, který se špatně odvodňuje. Ve vyčištěné vodě také zůstává určité množství 

kovového kationtu příslušné soli. Rezidua solí představují samy o sobě určitá zdravotní či 

environmentální rizika, nebo mohou dále reagovat s jinými činidly, čímž mohou vznikat potenciálně 

nebezpečné látky.  

Nevýhody anorganických solí jako je jejich citlivost na sezónní změny fyzikálních vlastností vody 

(pH a teplota), malá účinnost na odstranění jemných částic a aplikovatelnost pouze na několik 

disperzních systémů zapříčiňují, že se od těchto koagulantů upouští. Zlepšení účinnosti by mohlo vést 

přes polymerizaci anorganických koagulantů (Gao a kol., 2002).  
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Chlorid hlinitý  

Účinnou látkou je trojmocný hliník, který je uvolněn z příslušné soli. Za nejefektivnější pH je 

považováno 5 – 6,5. Výhodou hlinité soli je, že je velmi stabilní, snadno se s ní manipuluje a dobře se 

rozpouští. Ovšem ve vyčištěné vodě zůstává poměrně velké množství reziduí koagulantu. Kromě rizika 

spuštění Alzhaimerovy choroby hliníkem, způsobují zbylé chloridy větší korozivitu v rozvodné síti 

(Matilainen a kol., 2010). 

 

Chlorid železitý/síran železitý 

 Železité soli hydrolyzují ve vodě na železité kationty. Účinnost koagulace je zachována i za 

nižšího pH (4,5 – 6). Výhodou ve srovnání s hlinitou solí je, že železité soli nejsou tak citlivé na teplotu. 

Zbylé sírany však vyvolávají korozi v rozvodné síti (Matilainen a kol., 2010). 

 

Síran hlinitý  

Síran hlinitý, známý také jako kamenec, je běžně používaný koagulant. Použití je však omezeno 

teplotou a hodnotou pH. Pro zachování účinnosti se následně musí používat vyšší dávky, což ale vede 

k hromadění reziduí koagulantu ve vodě. Kromě možného zdravotního rizika nastávají problémy se 

spontánní flokulací v rozvodné síti. Zvyšování dávky koagulantu má efekt na odstranění nečistot pouze 

do určitého bodu. Při příliš vysokých dávkách se jeho účinnost už nezlepšuje (Matilainen a kol., 2010). 

 

Síran titaničitý  

Síran titaničitý může být vhodným koagulantem pro lehce kyselé vody (pH 4 – 6). Vzniklé vločky 

lépe sedimentují a lépe se filtrují než vločky hlinitých solí. Ze vzniklého kalu je možné získat oxid 

titaničitý, který má široké uplatnění a usnadní se tím likvidace kalu. Dlouho bránila širšímu využití 

sloučenin titanu jeho cena (Wu a kol., 2011). Na rozdíl od hlinitých a železitých solí lépe odstraňuje 

fluoridy a při odstraňování NOM se jim koagulační vlastností vyrovná (Zhao, 2011a). 

 

Oxid-chlorid zirkoničitý  

S výhodou je oxid-chlorid zirkoničitý používán pro odstranění NOM, protože v porovnání 

s konvenčně používanými koagulanty jeho užitím vznikají velké, pevné vločky s dobrými sedimentačními 

vlastnostmi (Jarvis a kol., 2012). 
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3.3.2. Prehydrolyzované kovové koagulanty 

Aby se co nejvíce minimalizovaly nevýhody anorganických koagulantů, je možné je hydrolyzovat, 

a tím vytvořit anorganický polymer s dobrými koagulačními vlastnostmi. Takto se minimalizuje 

neschopnost ovlivnit povahu vzniklého koagulantu při hydrolýze. Tyto prehydrolyzované anorganické 

polymery se svými koagulačně-flokulačními vlastnostmi nacházejí mezi tradičními anorganickými solemi 

a organickými polymery. Molekulární hmotnost a velikost molekuly je o dost menší než u organických 

polymerů, takže mají ve srovnání s nimi nižší agregační schopnost (Moussas a Zouboulis, 2009). Obecně 

lze však říct, že jsou mnohem účinnější než monomery solí, ze kterých jsou vyráběny. Výhody jsou 

zejména následující. Při srovnání s původní monomerní solí mají tyto anorganické polymery vyšší 

účinnost při nižší dávce. Protože se jich použije menší množství, vzniká menší objem kalu a 

nezanechávají tolik zbytkových kationtů ve vyčištěné vodě. Také lépe fungují v širším rozpětí pH a 

teploty (Renault a kol., 2009). 

 

Polyaluminium chlorid (PAC)  

PAC se vyrábí částečnou neutralizací chloridu hlinitého. Při jeho použití ve vyčištěné vodě 

zůstává pouze malé množství hliníku. Polymerizovaná hlinitá sůl může být použita pro různé typy surové 

vody a podmínky čištění. Při srovnání s hlinitou solí vykazuje rychlejší agregaci, tvorbu těžších a větších 

vloček a menší nutnou dávku. Účinnost může být navíc zlepšena zvýšením obsahu hliníku. Také je 

levnější než organické polymery (Gao a kol., 2002; Matilainen a kol., 2010) 

 

Polyaluminium silikát-chlorid (PASiC)  

K přípravě dalšího anorganického polymeru PASiC se používá chlorid hlinitý, uhličitan sodný, 

sodné vodní sklo a kyselina chlorovodíková. Vlastnosti PASiC se snadno regulují pomocí úpravy poměru 

mezi obsahem hliníku a křemíku (Gao a kol., 2002). PASiC je účinný pro málo zakalené vody. Další 

výhodou je, že optimální pH má široký rozptyl 6,5 – 9 a vločky formované při optimálních podmínkách 

jsou větší než u PAC (Matilainen a kol., 2010). 

 

Polyaluminium silikát-síran (PASS)  

PASS je připravován z hlinitanu sodného a kamence. PASS i PASiC mají ve srovnání PAC lepší 

agregační vlastnosti, ale jsou nestabilní při delším skladování (Gao a kol., 2002). 

 

Polymery železitých solí  

Tato skupina zahrnuje zejména polymery síranu železitého (PFS) a polymer chloridu železitého 

(PFC). Připravují se částečnou neutralizací kovových solí. Oproti svým monomerům fungují ve větším 

rozpětí pH, jsou méně citlivé na teplotu, stačí menší dávka koagulantu a po jejich použití ve vyčištěné 
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vodě zůstává menší množství kovu. Jejich koagulační účinnost může být navíc zlepšena, pokud se do 

polymeru přidají další součásti, například kyselina polykřemičitá. Takto se připravují koagulanty, jako je 

polykřemičitan železitý (PSF) a polysíranokřemičitan železitý (PFSiS). Tyto látky pracují v širším rozpětí 

pH a mají opět lepší koagulační vlastnosti než jejich monomery (síran železitý) (Matilainen a kol., 2010; 

Moussas a Zouboulis, 2008; Ying, 2011). 

3.3.3. Organické polymery 

Další variantu (vedle monomerních či prehyrolyzovaných anorganických koagulantů) představují 

organické polymery. Organické polymery se oproti kovovým koagulantům uplatňují ve větším rozsahu 

pH a samy pH upravované vody nemění. Jejich použitím vznikají vločky, které jsou velké, kompaktní a 

husté, a proto vykazují dobré sedimentační vlastnosti. Oproti kovovým koagulantům nezanechávají ve 

vyčištěné vodě kovové kationty. Vysoká účinnost čištění je dosažena i při poměrně malých dávkách 

koagulačního činidla, což snižuje produkci kalu (Renault a kol., 2009).  

Organické polymery při odstraňování nečistot účinkují dvěma způsoby – kromě nábojové 

neutralizace se uplatňuje i tzv. bridging. Bridging je nejvýraznější u dlouhých molekul s velkou 

molekulovou hmotností. Polymer se při něm připojí na částici nečistoty na několika místech a smyčky či 

volné konce polymeru se vznášejí v prostoru a mohou se napojit na další částici. Proto jsou organické 

polymery tak účinné při odstraňování malých částic (Ebeling a kol., 2005). Jejich širšímu využití jako 

primárních koagulantů dlouho bránila cena. V současné době se na ně zaměřuje pozornost kvůli 

možným zdravotním rizikům (Zhao a kol., 2011 b). 

Nejdůležitějšími vlastnostmi organických polymerů jsou jejich molekulová hmotnost (MW, 

z anglického molecular weight) a hustota náboje (CD, z anglického charge density) (Bolto a Gregory, 

2007). O účinnosti koagulace rozhoduje mimo jiné dávka činidla. Při dávce, která je příliš nízká, zůstane 

určitý podíl nečistot ve vodě. Naopak při vysoké dávce dojde ke znovu rozptýlení nečistot a polymery 

následně ucpávají filtry (Bolto, 1995). 

Organické polymery mohou být používány jako primární koagulanty, ale jejich hlavní uplatnění je 

v současné době jako pomocná koagulační a flokulační činidla (Matilainen a kol., 2010). Přidáním 

vhodného polymeru k anorganickému koagulantu se může výrazně zlepšit účinnost odstranění nečistot, 

protože se vytváří větší a hustší vločky s lepšími sedimentačními vlastnostmi (Bolto a Gregory, 2007). 

Organické polymery lze dělit na syntetické a přírodní a podle jejich celkového náboje na 

kationty, anionty a nábojově neutrální. Iontové polymery jsou v literatuře označovány jako 

polyelektrolyty (Bolto a Gregory, 2007). Syntetické organické polymery bývají velmi účinné koagulanty, 

ale oproti přírodním polymerům jsou dražší, nejsou biodegradabilní a vykazují některé nebezpečné 

vlastnosti (toxicita, karcinogenita). Navíc komerčně využívané syntetické polymery jsou vyráběny z ropy 
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procesy, které nejsou zcela bezpečné či šetrné k životnímu prostředí. Jejich použitím se do vody 

dostávají monomery, ze kterých jsou vyrobeny, ale i látky ze kterých se vyrábí monomery. Tyto látky jsou 

zdravotně nejrizikovější. Přírodní organické polymery jsou sice méně účinné, zato jsou biodegradabilní, 

nejsou toxické a ani neprodukují žádné sekundární znečištění (Renault a kol., 2009). 

3.3.3.1. Kationtové polyelektrolyty 

Silné kationtové polyelektrolyty mají kladný náboj bez ohledu na pH roztoku. Oproti tomu slabé 

kationtové polyelektrolyty mají kladný náboj pouze v kyselém prostředí (Bolto a Gregory, 2007). 

 

Poly(diallyldimethylamonium chlorid) (PDADMAC)  

PDADMAC má obvykle nízkou až střední molekulovou hmotnost a obsahuje pyrrolidinový kruh 

(Bolto a Gregory, 2007). Jedná se o silný kationtový polyelektrolyt. Efektivně odstraňuje nejen zákal, ale i 

NOM, které jsou prekurzory pro vznik DBP. Jeho využití je však limitováno vyšší cenou (Wei a kol., 2008; 

Zhao a kol., 2011b) 

 

Obr. 1: Polymerizovaný diallyldimethylammonium chlorid (Bolto, 1995) 

 

Polymer epichlorohydrinu/dimethylaminu (ECH/DMA)  

ECH/DMA tvoří nízkomolekulární lineární řetězec, který vzniká reakcí epichlorhydrinu a 

sekundárních aminů. Všechna aktivní místa jsou na amoniakálních skupinách (Bolto a Gregory, 2007). 

 

Obr. 2: Polymer reakce epichlorhydrinu a dimethylaminu (Bolto, 1995) 

 

Kationtové polyakrylamidy (CPAM)  

Ve vodárenství často využívaný polyelektrolyt. Stabilní je při pH 4 (Bolto a Gregory, 2007). 
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Přírodní kationtové polymery  

Nutnost realizovat úpravu vody technologiemi dostupnými pro rozvojové země zvyšuje 

upotřebytelnost přírodních koagulantů, které jsou snadno dostupné, levné a nenáročné na obsluhu 

(Sánchez–Martín a kol., 2010). Přírodní koagulanty byly používány dlouhou dobu před chemickými 

solemi. Nakonec však byly zatlačeny do pozadí a jejich další vývoj se prakticky zastavil. Používání solí se 

jevilo jako snadnější a lepší řešení úpravy pitné vody. Nyní zájem o tyto přírodní látky opět stoupá 

(Ndabigengesere a Narasiah , 1998). 

Běžnými přírodními kationtovými polymery jsou polysacharidy. Hlavní výhodou polysacharidů 

je, že jsou biodegradabilní. Mají však menší účinnost a musí být používány ve vysokých koncentracích. 

Roubováním syntetických polymerů na polysacharidy vzniká rozvětvený polymer, který má lepší 

účinnost čištění (Bolto a Gregory, 2007). 

Nejpoužívanější přírodní kationtový polymer je chitosan. Vzniká částečnou deacetylací 

polysacharidu chitinu s kopolymery N-acetyl-α-D-glukosaminu a α-D-glukosaminu. Výsledným 

produktem je polymer se střední molekulovou hmotností a s nábojovou hustotou závislou na pH (Bolto a 

Gregory, 2007). Chitosan je ve vodě nerozpustný, tudíž musí být rozpuštěn v roztoku karboxylové 

kyseliny (například v kyselině octové) (Rizzo a kol., 2008). 

 

Obr. 3: Kopolymer N-acetyl-α-D-glukosaminu a α-D-glukosaminu (chitosan) (Bolto, 1995) 

 

Další přírodní kationtový polymer je škrob. Škrob je polysacharid složený z α-D-glukózy. Reakcí 

škrobu s N-(3-chloro-2-hydroxypropyl) trimethylamonium chloridem vzniká kationtový derivát se střední 

molekulovou hmotností a střední či nízkou nábojovou hustotou (Bolto a Gregory, 2007). 

Taniny zahrnují mnoho sekundárních metabolitů rostlinného původu. Vyskytují se v kůře, listech 

nebo plodech rostlin. Původně se používaly pro činění kůží, z čehož vychází jejich jméno (taninng = 

činění). Lze je však použít i jako koagulační činidla (Sánchez–Martín a kol., 2010).  

Velmi slibný přírodní kationtový polymer, patřící mezi taniny, je extrakt získaný ze semen 

stromu Moringa oleifera, který obsahuje kationtový protein. Tento rozpustný protein je aktivní látkou v 

čistícím procesu. Hlavní výhodou extraktu je, že není toxický pro lidi ani pro zvířata a přitom je docela 

efektivním koagulantem. Dále nezpůsobuje potíže s korozí a produkuje méně kalu. Při srovnání s hlinitou 
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a železitou solí vykazuje extrakt menší účinnost při odstraňování zákalu a vychytávání bakterie 

Escherichia coli. Čištěním pomocí tohoto extraktu se ve finální vodě také zvyšuje obsah organických 

látek – především orthofosfátů a nitrátů. Tyto zbytkové látky zhoršují organoleptické vlastnosti vody 

jako je barva, chuť a zápach. Voda s vysokým obsahem organických látek se následně musí ještě 

desinfikovat, nejčastěji chlorací. Proto by měl být z extraktu nejprve získán vyčištěný protein, nebo 

extrakt používat pouze k čištění odpadních vod. I přesto by mohl být produkt rostliny využíván například 

v rozvojových zemích (Bolto a Gregory, 2007; Ndabigengesere a Narasiah, 1998; Pritchard a kol., 2010).  

V našem prostředí by byl vzhledem ke klimatu spíše použitelný například extrakt ze semen 

jírovce maďalu, dubu letního, dubu cerového, dubu červeného a kaštanovníku jedlého. Koncentrace 

získaného kationtového proteinu je asi desetkrát nižší než u M. oleifery, ale i přesto byly potvrzeny 

dobré koagulační vlastnosti (Šćiban a kol., 2009).  

Taninový koagulant Silvafloc je vyráběn z extraktu získaného z Jihoamerického stromu 

Schninopsis balansae, známého jako Quebracho. Při testování na říční vodě byl tento koagulant velmi 

účinný v odstranění zákalu i při nízkých dávkách dokonce více než síran hlinitý a jiné běžné používané 

anorganické koagulanty. Přičemž koagulace není tolik závislá na pH a teplotě (Sánchez–Martín a kol., 

2010). 

 

Kationtové organické polymery je možné používat nejen jako pomocná koagulačně-flokulační 

činidla, ale i jako primární koagulanty. Nejvhodnější jsou polymery s kvarterní amoniovou skupinou, 

vysokou nábojovou hustotou a molekulární hmotností. 

 Koagulační vlastnosti kationtových polymerů, použitých jako primárních koagulantů, lze navíc 

zlepšit přidáním nerozpustných pevných látek. Používá se například jíl nebo oxidy kovů (železité, hlinité a 

manganičité oxidy). Pevné částice fungují jako sorbent pro NOM a zároveň jako jádro pro vysrážení 

komplexu NOM-polymer.  

Například samotný chitosan má nízkou účinnost odstranění zákalu a barvy, ale smícháním 

s bentonitem se jeho účinnost synergicky zlepší. Výsledná účinnost byla lepší než při použití síranu 

hlinitého nebo při společném působení síranu hlinitého s polyakrylamidem (kationtovou (CPAM), či 

neutrální formou). Bentonit sám přitom nemá žádné čistící schopnosti. Dalším typickým zástupcem je 

PDADMAC. I jeho účinnost lze zlepšit přídavkem pevných látek. Nejlepší účinnosti čištění dosahuje 

PDADMAC ve spojení s oxidy kovů, zejména s oxidem železitým, lze však použít i látky jako bentonit 

nebo kaolín (Bolto, 1995; Bolto a kol., 2001). 
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3.3.3.2. Aniontové polyelektrolyty 

Aniontové polyelektrolyty nesou záporný náboj - obvykle obsahují slabě kyselé karboxylové 

skupiny. Jejich hustota náboje je závislá na pH (Bolto a Gregory, 2007). 

 

Aniontové polyakrylamidy (APAM)  

APAM je kopolymer připravovaný polymerizací akrylamidů a akrylové kyseliny či její soli, nebo 

polymerizací akrylamidu a následnou částečnou hydrolýzou. Výsledkem jsou řetězce s vysokou 

molekulovou hmotností a s různým poměrem kopolymerů, a tedy i různou nábojovou hustotou (Bolto a 

Gregory, 2007). 

 

Obr. 4: Kopolymer akrylamidu a akrylové kyseliny (Bolto, 1995) 

 

Přírodní aniontové polymery 

Mezi přírodní aniontové polymery patří například sulfátové polysacharidy. Tyto látky se běžně 

využívají ve zdravotnictví. Jde například o heparin, chondroitin sulfát, dextran sulfát a mannan sulfát. Ve 

vodárenství se využívá polymer lignin sulfonátu (Bolto a Gregory, 2007). 

3.3.3.3. Neutrální polymery 

Polyakrylamidy (PAM)  

Ačkoli patří do skupiny neutrálních polymerů, obsahují ve skutečnosti asi 1-3 % aniontových 

skupin, které vznikají hydrolýzou amidových skupin (Bolto a Gregory, 2007). 

 

Přírodní neutrální polymery  

Využívají se zejména škroby, galaktomannany, deriváty celulósy, mikrobiální polysacharidy, 

želatiny a lepidla. Jsou používány jako flokulanty k lepší separaci pevné fáze. Jejich výhodou je snadná 

biodegradace a zdravotní nezávadnost (Bolto a Gregory, 2007). 
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3.3.4. Složené anorganicko-organické koagulanty 

Sloučením anorganických a organických koagulantů, se spojují výhody, jež přinášejí jednotlivé 

složky. Připravovány jsou kombinace jako PFC-PDADMAC nebo PFS-PAM. Tyto sloučeniny mají lepší 

koagulační vlastnosti než jednotlivé složky, pokud by působily zvlášť, především protože vytváří větší 

vločky (Matilainen a kol.,2010). Původně se přidávala do vody každá část zvlášť, nověji se složený 

koagulant přidává do vody v jednom kroku (Moussas a Zouboulis, 2009). 

 

Složený polyaluminium chlorid (HPAC)  

HPAC se připravuje z PAC a dalších aditiv, jako kyselina křemičitá nebo PDADMAC. Vykazuje o 

30 % lepší účinnost při odstraňování NOM než PAC. Navíc má lepší účinnost při vyšším pH nebo alkalinitě 

než konvenčně používané koagulanty (Matilainen a kol.,2010). 

 

Polysíran železitý-polyakrylamid (PFS-PAM)  

Sloučený koagulant PSF-PAM funguje lépe v odstraňování zákalu než samotné PFS a PAM i než 

oba koagulanty PSF a PAM použité zároveň. Vlastnosti tohoto polymeru závisí na poměru PSF a PAM a 

také na poměru hydroxylových skupin a železa (Moussas a Zouboulis, 2009). 
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4. Vliv koagulantů na zdraví 

Koagulace je důležitá část úpravy vody. Zajišťuje odstranění zákalu, přirozeně se vyskytujících či 

antropogenně vnášených látek z vody (WHO, 2004). Tyto látky se snažíme odstranit z hygienických a 

organoleptických důvodů. Na základě schopnosti odstranit tyto látky se tedy posuzuje celková účinnost 

koagulace. Veškerá činidla používaná při úpravě vody však nemusí reagovat jen s cílovými látkami, které 

je žádoucí odstranit. Především je-li koagulační činidlo v nadbytku, jeho zbytek může reagovat s látkami 

použitými pro desinfekci vody. Veškerá rezidua činidel, neodstraněných znečišťujících látek a vedlejší 

produkty jejich reakcí se pak dostávají ke konečnému spotřebiteli (Lee a Westerhoff, 2006). 

4.1. Organické polymery 

Některé státy používání organických polymerů omezují, protože většina běžně používaných 

polymerů i jejich monomery jsou toxické. Obvykle jsou toxičtější kationtové polymery než aniontové či 

nábojově neutrální (Bolto, 1995). Výjimku tvoří řasy, které jsou citlivé na aniontové polymery. Pro 

ostatní vodní organismy jsou obzvlášť nebezpečné kationtové polymery. Ty mechanicky blokují žábry a 

tak dochází k dušení organismu. Při testech na dafniích a střevlích bylo prokázáno, že toxicita dále závisí i 

na délce řetězce, tedy na jeho molekulové hmotnosti a na nábojové hustotě. Delší řetězec a menší 

nábojová hustota CPAM zvýšili toxický vliv na dafnie. Nicméně koncentrace CPAM, která působí toxicky 

na dafnie je vysoko nad koncentrací CPAM, který zůstane ve vyčištěné vodě. Toxická dávka pro střevle je 

asi desetkrát větší než pro dafnie. APAM byl toxičtější, pokud měl dlouhý řetězec, ale je asi stokrát méně 

toxický než kationtová forma (Bolto a Gregory, 2007). 

Monomery jsou vždy toxičtější než polymery. Organické polymery však vždy obsahují určité 

množství svého volného monomeru. Vzhledem k toxicitě monomeru je jejich množství v koagulantu 

hlídáno (Bolto a Gregory, 2007). Měření obsahu monomerů přímo ve vyčištěné vodě je obtížné, proto se 

tyto látky stanovují jako maximální množství zbytkového monomeru v polymeru a maximální 

koncentrace polymeru, která může být přidáno do čistícího procesu (WHO, 2004). 

Akrylamid je monomer používaný k výrobě polyakrylamidů (PAM). Maximální povolená dávka 

polymeru akrylamidu je 1 mg/l, obsah monomeru v něm může být nanejvýš 0,05 % a ve vyčištěné vodě 

může být maximálně 0,5 µg/l monomeru. Akrylamid se snadno vstřebává trávicím traktem a prochází 

přes placentu. Je neurotoxický, má vliv na zárodečné buňky a reprodukční funkci. Dlouhodobá expozice 

potkanů akrylamidu v pitné vodě měla za následek nádory štítné žlázy, pohlavních orgánů a u samců 

nádory nadledvinek (WHO, 2008). Neurotoxicitu provází typická slabost končetin, zejména spodních, a 

to u lidí i zvířat. Akrylamid inhibuje rychlost axonálního přenosu, váže se na neurofilamenty a inhibuje 

funkci kinesinu, který katalyzuje transportní proces v buňkách. Ovlivnění reprodukční schopnosti je tak 

patrně jen další důsledek neurotoxicity. Při testech na potkanech byla reprodukční schopnost viditelně 
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ovlivněna pouze u samců, protože měli slabé zadní končetiny, větší rozestup mezi končetinami a slabou 

neurologickou stimulaci penisu. Kinesin se také nachází v bičíku spermií a tak je ovlivněna i jejich 

pohyblivost (Tyl a kol., 2000). 

Epichlorhydrin je složkou polymeru epichlorohydrinu/dimethylaminu (ECH/DMA). Jeho 

maximální koncentrace by měla být 0,4 µg/l. Jedná se o genotoxický karcinogen, který se dobře 

vstřebává požitím, inhalací i kůži. Snadno se váže na buněčné složky. Způsobuje lokální podráždění a 

poškození CNS. Při inhalaci indukuje karcinom dlažicovitých buněk v nosní dutině a při požití nádor 

žaludku (WHO, 2008).  

4.2. Vedlejší produkty desinfekce 

Pro hygienické zabezpečení vody musí po separaci vloček následovat vždy ještě desinfekce. 

Reakce chemikálií užívaných k desinfekci pitné vody a sloučenin obsažených ve vodě dávají vzniknout 

řadě dalších látek, které označujeme jako vedlejší produkty desinfekce – DBP (Hebert a kol., 2010). 

Expozice lidského organismu účinkům DBP pravděpodobně zvyšuje riziko vývojových vad novorozenců, 

mezi něž patří kardiovaskulární a nervové poruchy u novorozenců. Dále pak způsobují spontánní potraty, 

předčasné narození dítěte (doprovázené nízkou porodní vahou novorozence) nebo narození mrtvého 

dítěte. Při posuzování vlivu DBP na zdraví spotřebitelů se ovšem musí tato směs posuzovat jako celek, 

nikoliv účinky látek působících samostatně (Colman a kol., 2011).  

4.2.1. Vedlejší produkty desinfekce vzniklé z polymerů 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, velké riziko představují polymery, které ve vodě zůstávají 

po procesu koagulace. Tyto zbylé polymery totiž mohou dále reagovat právě s desinfekčními látkami. 

V těchto reakcích vznikají DBP, které mohou být toxické. Jedná se často o trihalomethany, uvolňující se 

po chloraci PAM, ECH/DMA a PDADMAC (Bolto a Gregory, 2007). 

Při chloraci vody, která obsahuje zbytky PDADMAC nebo EPI/DMA dále mohou vznikat 

nitrosoaminy. Je třeba podotknout, že nitrosoaminy se obecně vyskytují i v surové vodě a vznikají 

během celého procesu čištění. Jsou však odstraňovány při úpravě vody a jejich koncentrace je 

detekována i u konečného spotřebitele. Jedná se o více látek, které jsou podezřelé z mutagenity 

(nitrosomethylethylamin, nitrosodiethylamin, nitrosodi-n-propylamin, nitrosodi-n-butylamin, 

nitrosodifenilamin, nitrosopyrrolidin, nitrosopiperidin a nitrosomorpholin). K jejich vzniku však právě 

významně přispívá zejména desinfekce chloraminací, nebo chlorací (Luo a kol., 2012). N-

nitrosodimethylamin (NDMA) je prokázaný karcinogen zvířat a je také podezřelý z karcinogenity u lidí. 

NDMA vzniká snadněji v kyselém pH, proto je dobré pH vody upravit. Příjem NDMA pitnou vodou je 

v porovnání s expozicí z jídla minoritní (Bolto a Gregory, 2007).  
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Ozonizací polymerních koagulantů mohou vznikat formaldehyd, kyselina mravenčí a menší 

množství dalších aldehydů. Při použití chlorace následně po ozonizaci se mohou uvolnit jako vedlejší 

produkty chloropicrin, v menším množství chloroform, dichloroacetilová kyselina, formaldehyd a 

ketokyseliny (Bolto a Gregory, 2007). Předchozí jmenované trihalomethany jsou považovány za 

podezřelé z lidské karcinogeny a mají nepříznivý vliv na reprodukci (Selcuk a kol., 2007).  

Riziko vzniku DBP roste, pokud je ve vodě přítomný zákal. Povrch pevných částic poskytuje 

reakční médium a urychluje chloraci a formování chlorovaných vedlejších produktů. Za těchto podmínek 

se ve vodě po desinfekci formují produkty jako dichloromethan, benzen, tetrachlorethan, ethylbenzen 

a další látky (Lee a kol., 1998). 

4.2.2. Vedlejší produkty desinfekce vzniklé kvůli malé účinnosti koagulace 

Nejen nadbytečné množství koagulantu, které v další úpravě vody vede ke vzniku potenciálně 

nebezpečných látek, je však nebezpečné. I jeho nedostatečné množství představuje určitá rizika – vede 

totiž k nízké účinnosti čištění. Při nízké účinnosti čištění se totiž ve vyčištěné vodě mohou zůstávat látky, 

které jsou nebezpečné pro zdraví samy o sobě, ale i látky, které se nebezpečnými stávají až v průběhu 

další úpravy vody.  

Chitosan je sice doporučován jako alternativní koagulant namísto tradičních, kvůli jeho 

netoxičnosti. Kvůli jeho nižším koagulačním schopnostem však může ve vodě zůstat ještě mnoho 

rozpuštěných organických látek a ty dále reagují s desinfekčními prostředky. Po dezinfekci chlórem tedy 

největší toxicitu vykazovala voda čištěná právě chitosanem a nejmenší naopak síranem hlinitým (Rizzo a 

kol., 2008). 

V případě, že se z vody neodstraní dostatečné množství bromidů, ty mohou reagovat s činidly 

během následného stupně úpravy. Vedlejší produkty reakce desinfekčních činidel s bromidy jsou 

karcinogenní. Při reakci s ozonem vzniká bromičnan. Maximální povolená hodnota koncentrace podle 

Světové zdravotnické organizace (WHO, z anglického World Health Organization) je 25 µg/l. Lidskou 

činností se obsah bromidů v přírodě zvyšuje, proto by jejich množství mělo být zjišťováno již před 

samotnou úpravou vody, aby se dalo zajistit dostatečně účinné odstranění, a zamezilo se tak vzniku 

nebezpečných vedlejších produktů (Ge a Zhu, 2008). 

4.3. Anorganické soli 

V případě použití anorganických koagulantů představuje největší zdravotní riziko zbytková 

koncentrace jejich kovových kationtů ve finální vodě.  
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4.3.1. Hliník a jeho sloučeniny 

Hliník je jeden z nejrozšířenějších kovů v zemské kůře. Přírodní a antropogenní faktory, jako jsou 

kyselé deště a atmosférická depozice, mají za následek snížení hodnoty pH prostředí. Hliník se při 

kyselém pH snadněji uvolňuje a rozpouští ve vodě. To má samozřejmě dopad i na zvýšení jeho 

koncentrace v pitné vodě. Také použití koagulantů na bázi hliníku může vést ke zvýšení obsahu kovu 

v upravené vodě. Největším problémem v oblasti životního prostředí a zejména vody je potenciální 

toxicita hliníku pro sladkovodní ekosystémy (Yang a kol., 2011). V poslední době je poukazováno na 

možný nepříznivý vliv hliníku na zdraví lidí a na životní prostředí, a proto je snaha najít adekvátní 

náhradu za hlinité soli, které jsou stále jedny z nejčastěji používaných koagulantů (Wu a kol., 2011).  

Existuje podezření, že hliník způsobuje neuropatologická onemocnění jako Alzheimerova nebo 

Parkinsonova choroba. Zvířata vystavená působení hliníku vykazovala neurofibrilární degradaci. Přes 

mnohé pokusy však nebyla přímá souvislost mezi hliníkem a Alzheimerovou chorobou prokázána. 

Z pitné vody je lidské tělo hliníkem zatíženo pouze 0,4 – 1 % z celkového množství, a to je velmi málo 

v porovnání s množstvím obsaženým v jídle. Aby mohl hliník nějak působit na organismus, musí být 

absorbován, což přes trávicí trakt nebývá snadné (Simate a kol., 2011).  

Mnohé státy zvedly limitní hodnoty, regulující množství hliníku v pitné vodě. Tyto hodnoty jsou 

variabilní, protože odrážejí názory na nebezpečí, které hliník v pitné vodě představuje. Většina těchto 

limitních hodnot je ale určena pro celkový obsah hliníku. Po rozpuštění hliník ve vodě reaguje a vytvoří 

mnoho dalších sloučenin s různou toxicitou na vodní organismy. Nejvíce toxické formy hliníku jsou 

trojmocné hlinité kationty Al3+ a jejich hydroxidy Al(OH)2+, Al(OH)2
+, Al(OH)4

- (Yang a kol., 2011).  

4.3.2. Železo a jeho sloučeniny 

Železo jako elementární prvek je nezbytný pro růst, vývoj a život většiny organismů, jeho 

nadměrná dávka (200 mg/den) působí toxicky. Podle WHO nesmí maximální koncentrace železa 

přesáhnout 100 µg/l v pitné vodě. Vyšší obsah v těle zvyšuje riziko rakoviny, vaskulárních onemocnění a 

neurologických poruch. Železo má v organismu negativní vliv, je-li v těle metabolizováno na reaktivní 

sloučeniny, které dále reagují s chromosomy a poškozují DNA.  

Chlorid železitý, který je používán jako koagulant, je produkt oxidace chloridu železnatého a 

chlóru. Nezreagovaný chlorid železnatý, který zůstává součástí koagulantu, je však toxický a to při 

koncentraci 200 mg/l. Při expozici organismu chloridem železitým vznikají odchylky a poškození na 

chromosomech lidských lymfocytů (Simate a kol., 2011). 
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5. Koagulanty v ČR, právní úprava 

Jaké chemické látky lze použít pro úpravu pitné vody v České republice stanovuje vyhláška 

č. 37/2001 Sb. 

Pro chlorid hlinitý a síran hlinitý platí, že dávka hliníku nesmí přesáhnout 15 mg hliníku na litr 

upravované vody a pro síran železitohlinitý je maximální dávka 100 mg na 1 litr upravované vody. 

Koncentrace hliníku uvolněného ze všech povolených koagulantů (síran železitohlinitý, chlorid hlinito-

železitý, chlorid-hydroxid hlinito-železitý, chlorid hlinitý a síran hlinitý) v upravené vodě nesmí 

přesáhnout hodnotu 0,2 mg/l. 

Maximální povolená dávka chloridu železitého má odpovídat koncentraci železa 2-10 g/m3. Síran 

železitý, síran železnatý a chlorid-síran železitý mají shodně maximální dávku 4-10 mg Fe/l (vyhláška č. 

37/2001 Sb.) 

Dávka polymerních koagulantů je u nás omezena limitní hodnotou reziduí jejich monomerů ve 

vyčištěné vodě podle vyhlášky 252/2004 Sb.  

Ve vyčištěné vodě pak nesmí být překročeny limity (zvláště nejvyšší mezní hodnoty, NMH) ani 

limity pro ostatní látky, ať již látky nedostatečně odstraněné, nebo vzniklé jako vedlejší produkty. 

Tabulka 1 shrnuje povolené koncentrace vybraných chemických látek v pitné vodě. 
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Tab. 1: Výběr některých chemických ukazatelů podle vyhlášky 252/2004 Sb. 

Látka limit jednotka Typ hodnoty 

Akrylamid 0,1 g/l NMH 

Epichlorhydrin 0,1 g/l NMH 

Arsen 10 g/l NMH 

Bromičnany 10 g/l NMH 

Celkový organický 

uhlík 

5 mg/l MH 

Dusičnany 50 mg/l NMH 

Dusitany 0,50 mg/l NMH 

Hliník 0,20 mg/l MH 

Chloridy 100 mg/l MH 

Olovo 10 g/l NMH 

Sírany 250 mg/l MH 

Trihalomethany* 100 g/l NMH 

Tetrachlorethen 10 g/l NMH 

Trichlorethen 10 g/l NMH 

Trichlormethan 

(chloroform) 

30 g/l MH 

Železo 0,20 mg/l MH 

*Součet koncentrace trichlorethanu a tetrachlorethenu nesmí být vyšší než 10 g/l 
Typ hodnoty: 
MH – mezní hodnota, tedy hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejíž překročení obvykle nepředstavuje 
akutní zdravotní riziko 
NMH – nejvyšší mezní hodnota je hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti pitné vody, v důsledku 
jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako pitné (vyhláška č. 252/2004 Sb.). 

5.1. Průmyslově vyráběné koagulanty 

V této kapitole je popsáno několik běžně používaných koagulačních činidel s ohledem na jejich 

zdravotní rizika. 

PAX - 18 

Přípravek od firmy Kemwater ProChemie s.r.o. Jedná se o roztok polyaluminiumchloridu a má 

tedy vlastnosti již dříve popsané u prehydrolyzovaných koagulantů (Kap. 3.3.2). Zejména se jedná o 

rychlou koagulaci i za nízkých teplot, tvorbu velkých vloček, které dobře sedimentují a malý vliv na 

alkalitu vody. PAX – 18 je vhodný k odstranění humínových látek u slabě mineralizovaných vod. 
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Doporučuje se nejen jako koagulant pro úpravu pitné vody, ale také k čištění odpadních a průmyslových 

vod, protože dovede srážet fosfor a redukovat vláknité bakterie. Nachází však uplatnění i při čištění 

bazénové vody nebo v papírenství (Kemwater ProChemie, Technický list PAX 18). 

 Přípravek mechanicky dráždí oči a kůži, což jsou podle bezpečnostního listu nejzávažnější účinky 

na lidské zdraví a životní prostředí. Toxicita je vyhodnocena jako malá. Maximální povolená dávka je 

podle vyhlášky č. 37/2001 Sb. 0,2 mg/l surové vody (Kemwater ProChemie, Bezpečnostní list PAX 18). 

Praestol  

Praestol je široká skupina koagulačních činidel s různými vlastnostmi a složením. Praestol je ve 

vodě rozpustný polyelektrolyt, který může být založený na PDADMAC, polyaminu nebo PAM, jak uvádí 

firma Demols Inc. A na základě složení se liší i ve svých vlastnostech a koagulačních schopnostech 

(Demols, Table of Properties - Praestol® Organic Solution Polymers). 

Pod názvem Praestol 2540 vyrábí firma EURO - Šarm spol. s.r.o. aniontový polyelektrolyt, složený 

z akrylamidu a akrylátu sodného se střední nábojovou hustotou a dlouhým řetězcem. Mimo čištění pitné 

vody se uplatní i při čištění pracích vod z důlní činnosti, v hutním, kovozpracovatelském a chemickém 

průmyslu. Dokáže účinně odstranit částice hydratovaných oxidů kovů, minerální částice a koloidy při 

rozsahu pH 6-10 (EURO – Šarm, Technická specifikace zboží Praestol® 2540). 

Praestol 2540 TR od firmy Ashland Deutschland GmbH je též vysocemolekulární, středně 

anionotový polyelektrolyt, složený z akrylamidu a akrylátu sodného. Jeho působení je tedy také hlavně 

založeno na potlačení elektrické dvojvrstvy, a hodí se proto pro odstraňování koloidů (Ashland 

Deutschland, Product Description Praestol® 2540 TR). 

 

Magnafloc 

Magnafloc 1011 od anglického výrobce BASF Performance Product plc je aniontaktivní 

polyakrylamid. Produkt může způsobit mechanické podráždění očí, dýchacího systému a při 

dlouhodobém kontaktu dráždí kůži. Při použití doporučených koncentrací nemá škodlivý vliv na zdraví. 

 Akutní toxicita u potkanů při orální podání byla LD50 větší než 2000 mg/kg. Testy na králících 

prokázaly nedráždivost kůže. Produkt není snadno biologicky odbouratelný, avšak nepředpokládá se u 

něj persistence, bioakumulace či toxicita (CCS Distribuce , Bezpečnostní list Magnafloc 1011). 

 

Sokoflok 

Slovenská firma SOKOFLOK SLOVAKIA s.r.o., vyrábí organické koagulanty na bázi PDADMAC a 

polyaminů pod názvy Sokoflok. Například Sokoflok L 1003 je kationtový koagulant. Testy na králících 

prokázaly, že nedráždí pokožku, dále by neměl mít ani žádné účinky na rohovku a duhovku a je 

nesenzibilizující. Akutní toxicita testovaná na potkanech při orálním i dermálním použití měla hodnoty 
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LD50 vyšší než 2000 mg/kg. Neočekává se, že by se bioakumuloval, byl toxický, či persistentní (Sokoflok 

Slovakia, Karta bezpečnostných údajov Sokoflok L 1003). 

 

Superfloc 

Kemwater ProChemie s.r.o. distribuuje též organický flokulant na bázi polyakrylamidu. Tento 

přípravek lze optimalizovat dle požadované CD a Tento produkt nevykazuje nebezpečné vlastnosti a 

neměl by nepříznivě ovlivňovat životní prostředí. Obsah zbytkového monomeru je velmi nízký, nanejvýš 

1000 ppm.  

Hodnoty LD50 pro potkany orálně byly větší než 5000 mg/kg. Při správním dodržení používání se 

neočekávají nepříznivé účinky na životní prostředí. Superfloc není shledán ani jako bioakumuljující se, 

perzistentní nebo toxický (Kemwater Prochemie, Technický list Flokulanty Superfloc; Kemwater 

Prochemie,Bezpečnostní list Flokulanty Superfloc). 



28 
 

6. Závěr 

Se zvyšující se potřebou kvalitní pitné vody a úbytkem kvalitních zdrojů, které nevyžadují 

náročné čištění, je potřeba stále efektivnějších procesů úpravy vody. Tyto procesy mají kvalitu vody 

zlepšit a zároveň nesmí ohrozit spotřebitele ani životní prostředí.  

Při použití koagulantů panují určité obavy z jejich reziduí ve vyčištěné vodě. Organické polymery 

používané k úpravě vody se skládají z monomerů, které jsou sice toxické, ale jejich množství je 

regulováno zákony na úroveň, která není nebezpečná. Z těchto důvodů se doporučuje používat 

polymery jako pomocná činidla k anorganickým koagulantům. Dosáhne se tak značného zlepšení 

čistícího procesu. Zároveň je tak redukováno množství koagulačních činidel a jiných pomocných činidel 

(například pro úpravu pH). Což ve výsledku snižuje objem vzniklého kalu. Výhodou jsou také nižší 

náklady. Nevýhodná je ovšem citlivost na správnou dávku. Dávka použitého polymeru, stejně jako jeho 

typ, musí být předem pečlivě testována. Vzhledem k měnící se kvalitě surové vody je třeba tuto 

optimalizaci dávky provádět poměrně často, aby nedocházelo k poddávkování nebo nadužívání.  

Při správně optimalizovaném procesu čištění rozhodně převažují výhody použití polymerů a 

jejich nevýhody jsou redukovány. Navíc například přírodní extrakty používané jako koagulanty nemají 

toxické vlastnosti a přitom mají dobré koagulační vlastnosti. Vývoj v této oblasti by byl tedy nanejvýše 

vhodný. 
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Seznam zkratek: 

APAM – aniontový polyakrylamid 

CD – nábojová hustota, z anglického charge density 

CPAM – kationtový polyakrylamid 

DBP – vedlejší produkt desinfekce, z anglického disinfection by-product 

ECH/DMA – polymer epichlorhydrinu/dimethylaminu 

HPAC – složený polyaluminium chlorid 

LD50 – letální dávka 50 

MH – mezní hodnota 

MW – molekulová hmotnost, z anglického molecular weight 

NDMA – N-nitrosodimethylamin 

NMH – nejvyšší mezní hodnota 

NOM – přírodní organické látky, z anglického natural organic matter 

PAC – polyaluminium chlorid 

PAM – polyakrylamid 

PASiC – polyaluminium silikát – chlorid 

PASS – polyaluminium silikát – síran 

PDADMAC – poly(diallyldimethylamonium chlorid) 

PFC – polychlorid železitý 

PFS – polysíran železitý 

WHO – Světová zdravotnická organizace, z anglického World Health Organization 
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