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Abstract: Research of suitable materials for soil filters and constructed 
wetlands 

This paper focuses on the research of the various filter material properties; on 
define their advantages and disadvantages. Authors determine porosity, density, 
hydraulic conductivity, phosphorus sorption, etc. From the physical properties 
describes the determination of hydraulic conductivity, we present the results of 
frost resistance of non-traditional materials (slag, cinder, zeolite, etc.). The 
following are the results from observations of filtering material sorption 
characteristics – a comparison of classical natural filtration materials with 
unconventional materials which commonly don´t used (focus on sorption of 
phosphorus in waste water). Results from the application of mathematical 
modeling are aimed at comparing different characteristics of selected materials. 
The results from measurements of slag and sand: density before freezing slag is 

3
, 1130 kg/m

3
 after freezing, porosity P = 56.9% respectively 

51.7%. Sorption characteristics evaluated program Hydrus, show significant 
differences in the coefficient KD: for sand based KD = 2.91*10-5, at 20.8 slags. 
Post lists measurement results which are usable in practice, especially by 
designing materials for soil filters and constructed wetlands. 

Klíčová slova: filtrační materiál, půdní filtr, kořenová čistírna, hydraulická 
vodivost 

 
 

ÚVOD 

Při návrhu filtračních náplní půdních filtrů (PF) nebo kořenových čistíren 
odpadních vod (KČOV) se nejčastěji setkáváme s problémem výběru vhodných 
filtračních materiálů, tvořících filtrační médium uvedených zařízení. Filtrační 
materiály přitom patří k jednomu z nejdůležitějších činitelů, rozhodujících o 
výsledném čistícím efektu KČOV a PF. Filtrační materiály vytvářejí prostředí pro 
výsadbu a zakořenění rostlin, život mikroorganizmů, zachycují nerozpuštěné 
látky a sorbují část minerálních látek.  

Filtrační materiál používaný pro přírodní způsoby čištění odpadních vod 
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můžeme rozdělit podle fyzikálních a chemických vlastností do následujících 
skupin: 

 minerální filtrační materiál přírodního charakteru, tj. říční kamenivo, drcené 
kamenivo, písek; 

 tříděný materiál s upravenými sorpčními vlastnostmi, např. struska, škvára; 

 upravený materiál s přesně definovatelnými sorpčními vlastnostmi, přirozené 
a umělé organické materiály; 

 umělé plastové materiály upraveného tvaru a určitých vlastností. 

V praxi se využívají převážně minerální materiály – písek, říční štěrkopísek s 
oválnými zrny, drcené štěrky, vápence nebo různé směsi těchto materiálů. Dále 
pak filtry s netradičními náplněmi. Po hydraulické stránce se jako nejvhodnější 
jeví říční štěrkopísky s oválnými zrny, které zároveň nejvíce vyhovují. Výběr 
vhodného filtračního materiálu rozhoduje do značné míry o výsledném čistícím 
účinku půdních filtrů. Filtrační náplň vytváří prostředí pro výsadbu a zakořenění 
rostlin, život mikroorganismů, zachycuje suspendované látky a sorbuje část 
mineralizovaných látek. Pro správný výběr jsou rozhodující následující 
vlastnosti: 

 zrnitostní složení, struktura a textura zrn, vodostálost a mrazuvzdornost 
materiálu, 

 chemické složení, zejména obsah železa, manganu a hliníku, 

 hydraulická vodivost, pórovitost, měrná a objemová hmotnost, 

 dostupnost materiálu, jeho cena, transportní vzdálenost (ŠÁLEK & TLAPÁK 
2006), 

 obsah jemných vyplavitelných minerálních částic a organických příměsí, 

 schopnost poutat nutrienty a toxické látky (ŠÁLEK et al. 2008), 

 stanovení průběhu kolmatace (HYÁNKOVÁ 2005). 

V současnosti se jako nejvhodnější filtrační materiály doporučují plavené 
říční štěrkopísky s oválnými zrny, drcené lomové kamenivo, umělé materiály 
(drcená vysokopecní struska, plasty aj.), materiály s upravenými sorpčními 
vlastnostmi apod. (ŠÁLEK et al. 2008). Zrnitostní frakce využitelné pro filtry jsou 
0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63 a 63-125 mm. Nejjemnější frakce se používají v 
minimálním rozsahu, převládají frakce 4 až 8 mm, střední frakce jsou vhodné 
na přechodové filtry a hrubé frakce na rozdělovací pásy (ŠÁLEK & TLAPÁK 2006). 

Před výběrem filtračního materiálu pro půdní filtry je potřeba stanovit jeho 
vlastnosti. K základním rozborům patří stanovení zrnitostního složení podle 
ČSN EN 933-1 (sítový rozbor), stanovení geometrických vlastností kameniva 
podle ČSN EN 933-3, stanovení měrné hmotnosti, objemové hmotnosti a 
pórovitosti podle ČSN EN 1936, zkouška odolnosti kameniva vůči teplotě a 
zvětrávání podle ČSN EN 1367-1 a zejména stanovení hydraulické vodivosti. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat také sorpčním vlastnostem filtračního 
materiálu a případnému obsahu toxických látek (ŠÁLEK et al. 2008). 

Mezi povinně dodržované limity (podle zákona 254/2001Sb. o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech) emisního standardu odpadních vod pro velké 
obce nad 2000 EO patří nově ukazatel obsahu celkového fosforu (Pcelk) v 
rozmezí stanovených maximálních přípustných hodnot od 3 do 8 mg/l. 
Fosforečnany – fosfáty (např. Na3PO4 v pracích prostředcích) mají za účel 
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změkčit prací vodu. S vápenatými Ca2+ a hořečnatými Mg2+ ionty, obsaženými v 
půdním prostředí, vytváří komplexy rozpustné ve vodě, a tím zabraňují vzniku 
usazenin. Typickým příkladem jsou detergenty, především prací prostředky a 
myčková chemie (se svým více než 30 % obsahem jeden z největších 
znečišťovatelů současnosti). U malých sídel jde většinou o přímé vypouštění 
odpadních vod a přepadů ze septiků do recipientů.  

 
 

METODIKA 

Studovány byly vybrané materiály: struska, antracit, zeolit, koks a hnědé uhlí. 
Při stanovení odolnosti vůči mrazu byly vyhodnoceny a stanoveny pórovitosti, 
měrné a objemové hmotnosti a hydraulické vodivosti před a po působené 
mrazu (mráz -17,5 °C je střídán s teplotou +20 °C, celkem 10 cyklů). Simulace 
reálných podmínek (extrémní střídání teplot) v laboratoři se provádí cyklickým 
zmrazováním a rozmrazováním vzorků materiálů. Přitom se sleduje, jak se 
materiály chovají při vystavení účinkům extrémních teplot a jak se mění jejich 
vlastnosti (názorně na obr. 1 a obr. 2), které mají vliv na čisticí účinek půdních 
filtrů. Nejdříve byly materiály připraveny pro zkoušky nadrcením a prosetím přes 
síta (z důvodu stejné počáteční zrnitostní frakce 4-10 mm). Výjimkou byl pouze 
zeolit o zrnitosti 4-8 mm.  

Cílem šetření je také porovnání sorpčních vlastností a možností využití 
běžného filtračního prostředí (říční štěrk, drcený vápenec, vodárenský písek) s 
netradičními filtračními materiály (drcená vysokopecní struska a škvára, písek 
sycený KMnO4) při procesu poutání fosforu. Laboratorní pokus byl proveden na 
soustavě filtračních kolon o průměru 90 mm a výšce plnění filtračním 
materiálem 450 mm. Průtok připravené vody s koncentrací Pcelk = 5,0 mg

.
l
-1

 
filtrační kolonou byl nastaven na průřezovou plochu tak, aby jeho hodnota 
odpovídala nátokové výšce 0,03 m

.
h

-1
, resp. 0,72 m

.
d

-1
. Po průtoku filtračním 

prostředím (písek, vápenec, struska) byly provedeny v časových intervalech 
odběry. 

 
 

VÝSLEDKY 

V laboratoři jsme provedly testování odolnosti vůči mrazu (ČSN EN 1367-1) u 
netradičních materiálů – struska, antracit, zeolit, koks a hnědé uhlí. 
Porovnávání jsme provedli u vybraných fyzikálních parametrů, které mohou 
výrazně ovlivnit čistící účinnosti KČOV a PF. Jednalo se o pórovitost (obr. 2), 
měrnou a objemovou hmotnost podle ČSN EN 1936 (obr. 1) a hydraulickou 
vodivost.  

Další zkoušky jsme zaměřili na stanovení čistící účinnosti různých filtračních 
náplní. Zaměřili jsme se na tradiční – písek, drcený vápenec a strusku. 
Výsledky názorně ukazují (obr. 3), že struska během pokusu vykazuje 
podstatně lepších sorpčních parametrů – čistící účinnost neklesla pod 90 %, 
zatím co u písku a vápence se snížila po průtoku stejného množství odpadní 
vody až na hodnoty pod 10 mg/l. Hodnoty zjištěné laboratorním pokusem (obr. 
3) jsme pomocí inverzního řešení v matematickém programu Hydrus 2D 
implementovali do sestaveného příkladu filtračních kolon. Po výpočtu sorpčních 
charakteristik, založených na průtoku odpadní vody a naměřených koncentrací 
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znečištění jsme obdrželi hodnoty sorpčních koeficientů, uvedených na obr. 4, 
pomocí kterých lze snadno vytvořit příklad zatěžovaného filtračního pole KČOV 
nebo ZF.  

 

 
Obr. 1:  Porovnání změny objemové hmotnosti netradičních materiálů před a po 

zmrazovacích zkouškách 

 

 
Obr. 2:  Porovnání změny pórovitosti netradičních materiálů před a po zmrazovacích 

zkouškách 
 

 
Obr. 3:  Průběh účinnosti odstranění fosforu z vody po průtoku filtračním materiálem 
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Obr. 4:  Sorpční koeficienty získané inverzním řešením matematickým modelem  

 
Přínosem pro praxi je ověření mrazuvzdornosti netradičních filtračních 

materiálů (zejména struska a zeolit), které je možné používat jako filtrační 
médium pro čištění odpadní vody. Materiály jsou v čistírenské praxi běžně 
vystavovány extrémním klimatickým podmínkám, které mohou mít vliv na jejich 
celkovou životnost. Výsledky z laboratorních rozborů ověřily odolnost materiálů 
proti rozpadu, resp. nezmenšení zrnitosti vlivem opakovaného střídání 
výrazných kladných a záporných teplot.  
 
 

DISKUSE 

V agrárním sektoru se fosforečnany díky hojně používaným hnojícím 
přípravkům podílejí na znečištění povrchových odtoků vyšším obsahem 
celkového fosforu (řádově desítky µg.l

-1
) a zatěžují životní prostředí 

sloučeninami, které nadměrně vyživují fytoplankton, negativně působící na 
kvalitu vod. Několik autorů potvrdilo, že netradiční materiály dosahují v oblasti 
sorpce fosforu výrazných hodnot. Např. struska, coby vedlejší produkt 
průmyslové výroby, dosahuje adsorpční kapacity až 44,2 g P kg

-1
 struskového 

materiálu, v závislosti na koncentraci železa v materiálu (SAKADEVAN & BAVOR 
1998). Pro názornost, orniční vrstva půdy dosahuje běžně hodnot 4,2-5,2 g P 
na 1 kg půdy. Filtrační materiál, běžně používaný pro KČOV, dosahuje sorpční 
kapacity 934,0-1153,0 mg P na 1 kg štěrkové náplně. Co se týče zeolitů 
(clinopriolit), které jsou většinou používány pro odstranění amonných iontů z 
odpadní vody, byly naměřeny hodnoty 2,15 g P na 1 kg zeolitu (MALÁ & 

VYBÍRALOVÁ 2004). Dle výsledků výzkumu a modelování lze soudit, že vybrané 
průmyslové materiály vedlejší produkce a speciální adsorpční materiály mohou 
být použity samostatně nebo v kombinaci s minerální náplní, což vede ke 
zlepšení čistícího účinku KČOV také v oblasti pH, hydraulické vodivosti a 
strukturální stability těchto materiálů. 
 
 

ZÁVĚR 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod v České republice jsou relativně novým 
způsobem čištění odpadních vod, který vyžaduje vývoj a odzkoušení nových 
technologií, objektů, způsobů provozování. Správný návrh prvního stupně 
předčištění před samotnou filtrací pórovitým materiálem ovlivňuje nejen 
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životnost KČOV nebo ZF, ale také celkovou čistící účinnost zařízení. Dále bylo 
potvrzeno, že použití alternativních materiálů neomezuje jejich vystavení na 
mráz – testování mrazuvzdornosti potvrdilo, že materiál, ponořený do 
nasyceného vodního prostředí a opakovaně vystavený záporným teplotám, 
není náchylný na rozpad (zmenšení zrnitosti), který by způsoboval postupnou 
fyzikální kolmaci. Matematickým modelem byla vyhodnocena sorpční kapacita 
vybraných filtračních materiálů, umožňující posouzení a návrh filtračního 
prostředí, tvořeného jiným netradičním materiálem. Při použití struskových 
materiálů, které disponují množstvím železitých iontů, se výrazně redukuje 
množství fosforu v odtékající vodě.  
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