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Abstrakt 

Práce vznikla ve spolupráci se společností Geotest a. s. Brno v rámci projektu 

VaV: FR-TI1/389 – program TIP „Sorbenty na bázi nano-uhlíku k odstraňování těžkých 

kovů z vody“ a zabývá se výzkumem možnosti využití uhlíkových nanotrubiček při čištění 

kontaminovaných podzemních vod. Nanotechnologie se v posledních letech rozšířily do 

různých odvětví průmyslu, od potravinářského až po např. medicínu. V oblasti sanace 

podzemních vod zatím nalezly uplatnění nanočástice nulamocného železa, které pomáhají 

odstranit znečištění horninového prostředí chlorovanými uhlovodíky nebo těžkými kovy. 

Nanomateriály na bázi uhlíku své uplatnění v této oblasti stále hledají. Mnoho 

zahraničních studií už ukázalo, že nanomateriály na bázi uhlíku se dají využít jako 

sorbenty těžkých kovů a organických látek, a že svými vlastnostmi dokážou konkurovat 

běžně dostupným sorbentům. Nejčastěji jsou tyto studie zaměřeny právě na uhlíkové 

nanotrubičky, obvykle se ale zabývají pouze principem sorpce v laboratorních podmínkách 

a postrádají jakýkoli náznak praktického využití.  

Tato disertační práce ve dvou kapitolách shrnuje současné poznatky o možnostech 

využití nanomateriálů, a to především vícevrstevných uhlíkových nanotrubiček 

(MWCNTs), při čištění vod. V praktické části je zaměřená na charakterizaci použitého 

sorbentu (MWCNTs
NC7000

 společnosti Nanocyl s. a.) a především na laboratorní výzkum 

adsorpce organických látek (PAHs a uhlovodíků C10-C40) z modelových roztoků metodami 

statické (vsádkové) a dynamické (kolonové) adsorpce. Pro představu o účinnosti sorbentu 

při čištění silně kontaminovaných vod je adsorpce prováděna i na reálných vzorcích 

kontaminovaných podzemních vod ze třech lokalit. V závěru je také diskutována možnost 

využití uhlíkových nanotrubiček v praxi.  

Výsledky potvrdily, že statická i dynamická adsorpce na MWCNTs
NC7000

 jsou 

poměrně účinnou metodou pro odstranění organických látek, jak z modelových roztoků, 

tak z reálných vzorků podzemních vod. 

Klíčová slova: adsorpce, kontaminace, nanomateriály, organické látky, podzemní voda, 

polycyklické aromatické uhlovodíky, sanace, sorbent, uhlíkové nanotrubičky.  
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Abstract 

This doctoral thesis was written under the project VaV: FR-TI1/389 – program TIP 

„Carbon-based nanomaterials as sorbents for heavy metal contaminated water 

remediation“ and focuses on possibilities of using carbon nanotubes in groundwater 

treatment. Recently the nanotechnologies are widely used in variety of industrial 

applications e.g. food processing industry, medicine, etc. In the field of groundwater 

treatment the zero-valent iron nanoparticles are utilized for chlorinated hydrocarbons and 

heavy metals pollution removal. However the carbon-based nanomaterials are yet to be 

applied in this field. Many studies conclude that carbon-based nanomaterials can be 

equally effective as commonly used sorbents. These works treats mainly the carbon 

nanotubes and especially under laboratory conditions. The studies lack field data as well as 

in situ employment of technology techniques. 

First and second chapter of this thesis contains current overview of utilization of the 

nanomaterials with special focus on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) usage in 

water remediation. In the following practical part the applied sorbent (MWCNTs
 NC7000

) is 

described and the main focus is put on the laboratory research of organic pollutants 

adsorption (polycyclic aromatic hydrocarbons – PAHs, hydrocarbons C10 – C40) from 

model solutions. The static and dynamic adsorption technique was employed on model 

solutions as well as three polluted groundwater samples from three different locations. The 

concluding part also discusses the field employment of carbon nanotubes. 

The results confirmed that the static and dynamic adsorption on MWCNTs
NC7000

 is 

quite an effective method for removing of organic chemicals from both the model solutions 

and from real groundwater samples. 

Key words: adsorption, contamination, nanomaterials, organic chemicals, groundwater, 

polycyclic aromatic hydrocarbons, remediation, sorbent, carbon nanotubes. 
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Motivace 

Hlavním důvodem pro řešení daného tématu práce byl projekt VaV: FR-TI1/389 – 

program TIP „Sorbenty na bázi nano-uhlíku k odstraňování těžkých kovů z vody“ firmy 

Geotest a. s., jehož začátek korespondoval se začátkem mého doktorského studia v roce 

2009. Díky navázání spolupráce firmy Geotest a. s. s Hornicko-geologickou fakultou jsem 

se mohla do tohoto projektu zapojit. Motivací pro mě byla především skutečnost, že 

výstupem projektu má být nová dekontaminační technologie využívající jako sorbenty 

nano-uhlíkové materiály v kombinaci s konvenčními sorbenty. V průběhu spolupráce se 

pak postupně specifikoval cíl mé disertační práce na zhodnocení využití uhlíkových 

nanotrubiček pro adsorpci organických látek z kontaminované podzemní vody. 
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1. ÚVOD  

Znečištění horninového prostředí a kontaminace podzemních vod souvisí často 

s přítomností starých ekologických zátěží v místech starých průmyslových areálů, skladů 

chemikálií, pohonných hmot, skládek apod. V souvislosti s problematikou kontaminace 

podzemních vod bylo již vyvinuto množství sanačních metod, zaměřených na snížení 

negativních dopadů kontaminovaných míst na všechny složky životního prostředí, zdraví 

lidí a zvířat. Stále také probíhá výzkum a vývoj nových sanačních technologií, které by 

mohly dosahovat lepších výsledků a větší efektivity. V posledních letech se pozornost 

obrací zejména k možnosti využívání stále populárnějších nanotechnologií v oblasti 

ochrany životního prostředí, především při čištění kontaminovaných průmyslových a 

podzemních vod. Uplatnění zde může nalézt řada různých druhů nanomateriálů, například 

nanočástice nulamocného železa (Černík et al. 2010, Dickinson a Scott 2010, Chen et al. 

2012, Klímková 2008, Klímková 2011, Zhang 2003) nebo také nanomateriály na bázi 

uhlíku (Al-Johani a Salam 2011, Apul et al. 2013, Shao et al. 2010). Právě nanomateriály 

na bázi uhlíku, jako jsou např. fullereny nebo uhlíkové nanotrubičky, se jeví jako vysoce 

účinné sorbenty těžkých kovů a organických látek, především díky své podobnosti s 

ostatními běžně používanými uhlíkovými sorbenty jako je aktivní uhlí nebo popílek. 

Cílem této disertační práce je ověřit adsorpční schopnosti uměle vyráběných 

uhlíkových nanotrubiček Nanocyl™ NC7000 od belgické firmy Nanocyl s. a. a zhodnotit 

možnosti jejich praktického využití v oblasti čištění podzemních vod. Téma práce 

vyplynulo z projektu VaV: FR-TI1/389 – program TIP „Sorbenty na bázi nano-uhlíku k 

odstraňování těžkých kovů z vody“ ve spolupráci se společností Geotest, a. s. Brno. Práce 

je zaměřená především na adsorpci organických látek, které byly nejdříve testovány pouze 

jako možný kompetitor těžkých kovů. Protože ale kontaminace podzemních vod 

organickými látkami představuje v České republice v současnosti větší problém než 

kontaminace těžkými kovy, je pozornost věnována právě organickým látkám. 

Základním předpokladem pro praktické využití nového typu sorbentu je dokonalé 

poznání jeho struktury a vlastností. Pro charakterizaci vícevrstevných uhlíkových 

nanotrubiček (MWCNTs) Nanocyl™ NC7000, dále označovaných jako MWCNTs
NC7000 

byly použity některé mikroskopické a spektroskopické techniky i běžné laboratorní 
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metody. Protože se díky dobrým výsledkům adsorpce organických látek předpokládá 

praktické využití MWCNTs
NC7000

 pro čištění průmyslových odpadních a podzemních vod, 

byla také studována přítomnost nanočástic ve výluhu po sorpci a stanovována toxicita 

vodného výluhu nanouhlíkových trubiček.  

V rámci naplnění cílů práce byly postupně provedeny laboratorní experimenty 

adsorpce organických látek z modelových roztoků organických látek. Byly provedeny 

jednak jednoduché a kompetitivní vsádkové adsorpční experimenty vybraných 

organických látek, jednak kolonové adsorpční experimenty, kdy upravovaná voda prochází 

kolonami s nehybnou vrstvou sorbentu. K laboratorním experimentům byli nejprve vybráni 

zástupci ve vodě málo rozpustných polycyklických aromatických uhlovodíků a poté 

uhlovodíky C10-C40. Pro prezentaci účinnosti sorbentu byly také uskutečněny testy s 

reálnými vzorky znečištěné podzemní vody z konkrétních kontaminovaných lokalit. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍ PRO SANACI PODZEMNÍCH VOD 

Kontaminace podzemních vod je v současnosti v popředí zájmu odborné veřejnosti, 

protože představuje vážné riziko nejen pro vlastníky dotčeného znečištěného území, ale i 

pro celou společnost. Různorodé chemické látky (těžké kovy, polychlorované bifenyly, 

polycyklické aromatické uhlovodíky, ropné látky atd.) unikají do okolního prostředí z 

průmyslových areálů, nezabezpečených skládek, bývalých vojenských základen, 

zemědělských areálů, území ovlivněných těžbou nerostných surovin apod. Dekontaminace 

podzemních vod je obvykle nedílnou součástí sanačních prací na dané lokalitě. Metody 

sanace podzemních vod lze rozdělit do dvou základních kategorií – na technologie in situ a 

ex situ. Technologie in situ zahrnují dekontaminaci podzemních vod přímo v místě 

znečištění, založenou na chemických, fyzikálních a biologických principech nebo jejich 

kombinacích. Jedná se např. o biosparging, air sparging, reaktivní bariéry, chemickou 

oxidaci in situ apod. Pokud naopak dochází během sanace k čerpání kontaminované vody 

na povrch, jedná se o technologii ex situ. Po vyčerpání podzemních vod na zemský povrch 

jsou nejčastěji využívány běžné metody čištění, jako je adsorpce na aktivní uhlí, chemické 

srážení, stripping, biologické čištění nebo membránová filtrace. Při výběru vhodné 

dekontaminační metody je důležité brát v úvahu specifické přírodní poměry, 

hydrogeologické a geochemické podmínky, druh a koncentraci kontaminantů a jejich 

distribuci v čase a prostoru. Hlavním cílem sanačních prací je dosáhnout určité úrovně 

kvality vody tzv. sanačních limitů vycházejících z analýzy rizik a navržených Českou 

inspekcí životního prostředí. Hlavním kritériem je pak výběr metody, jíž lze této úrovně 

kvality dosáhnout nejekonomičtěji (Boulding a Ginn 2004). 

Jak už bylo řečeno v úvodu, využití nanomateriálů začíná pronikat do oborů 

vztahujících se k ochraně životního prostředí, zejména do oblasti sanace podzemních vod a 

horninového prostředí, ale také čištění průmyslových odpadních vod. Nanomateriály lze 

rozdělit podle původu na přírodní a uměle vyrobené. Přírodní nanomateriály mohou mít 

biogenní, geogenní, pyrogenní nebo atmosférický původ.  Uměle vyrobené nanomateriály 

jsou pak vyráběny buď cíleně, nebo vznikají jako vedlejší produkt. Z hlediska složení lze 
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nanomateriály klasifikovat na anorganické a  nanomateriály na bázi uhlíku (Nowack a 

Bucheli 2007). 

 Mezi nanomateriály potenciálně využitelné pro sanace podzemních vod patří 

uhlíkové nanočástice (Mauter a Elimelech 2008), kovové nanočástice (Černík et al. 2010, 

Klímková 2011), bimetalové nanočástice (Wong et al. 2009), nanorozměrné polovodičové 

fotokatalyzátory, které mají schopnost oxidovat organické polutanty na netoxické 

sloučeniny, nebo TiO2 nanotrubičky (U. S. EPA 2008, U. S. EPA 2005). Mezi uhlíkové 

nanočástice můžeme zařadit především fullereny a uhlíkové nanotrubičky – jednovrstevné 

uhlíkové nanotrubičky (SWCNTs) a vícevrstevné uhlíkové nanotrubičky (MWCNTs). Tyto 

nanočástice jsou považovány za vysoce efektivní sorbenty těžkých kovů a organických 

látek. Jsou využívány jednak ve formě neupravené, jednak se mohou různě modifikovat 

např. chemickou oxidací.  

Různé druhy nanomateriálů mohou tedy být potenciálně využívány pro sorpci nebo 

degradaci kontaminantů jako součást sanace in situ nebo ex situ. Za degradaci 

kontaminantů lze považovat např. reduktivní dechloraci chlorovaných ethenů, 

polychlorovaných bifenylů nebo chlorovaných organických pesticidů.  Nanomateriály 

způsobující degradaci kontaminantů, převážně nanočástice nulamocného železa – nZVI 

(Nanoscale Zero-valent Iron) jsou využitelné zejména pro organické polutanty (Tratnyek a 

Johnson 2006). Metoda degradace kontaminantů je využívána nejčastěji in situ, metoda 

sorpce kontaminantů na různé druhy nanomateriálů je naopak využitelná při technice 

ex situ. Porovnání výhod aplikace nanomateriálů in situ a ex situ publikoval ve své studii 

Tratnyek a Johnson (2006). Příkladem využití ex situ je např. fotooxidace nanorozměrnými 

polovodiči nebo adsorpce na samouspořádaných monovrstvách na mesoporézním podkladu 

(SAMMS, Self-assembled Monolayers on Mesoporous Supports). Dobré sorpční vlastnosti 

SAMMS mohou být použitelné pro kontaminanty jako měď, chrom nebo arsen. 

Dendritické polymery jsou dalším typem nanostrukturního materiálu s potenciálním 

využitím pro sanační účely (pro odstranění Cu
2+

 nebo Pb
2+

). Oba tyto typy sorbentů by 

měly být spíše aplikovány ex situ, aby mohly být následně s nasorbovanými nebezpečnými 

látkami zlikvidovány. Výše zmíněná fotooxidace je vhodná pro ex situ aplikace zejména 

proto, že efektivní světelná expozice vyžaduje podmínky speciálního reaktoru navrženého 

pro tyto účely (Tratnyek a Johnson 2006). 
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V říjnu 2008 připravil fond pro sanace a technologické inovace agentury pro ochranu 

životního prostředí v USA (U. S. Environmental Protection Agency’s Office of Superfund 

Remediation and Technology Innovation) dokument s názvem “Nanotechnology for Site 

Remediation”. Tento dokument zahrnuje charakteristiky nanočástic používaných pro 

sanace a možnosti in situ aplikace nanočástic, a také řeší problematiku ceny, transportu, 

toxicity a osudu těchto látek v prostředí. Dále je také připojen seznam lokalit, kde byly 

využity pilotní aplikace nebo provozní aplikace nanotechnologií při sanacích 

kontaminovaných lokalit (Otto et al. 2008, U. S. EPA 2008). I když se v některých zemích 

EU a v USA využití částic o nanorozměrech pro čištění vod přesunulo ze stádií testovacích 

projektů do fáze komerčního využití (Tratnyek a Johnson 2006, U. S. EPA 2008), pro 

hodnocení jejich efektivity, případně negativních vlivů na životní prostředí stále ještě není 

dostatečné množství dat.  

Příklady využití nanomateriálů pro sanace na celém světě lze nalézt například i na 

internetových stránkách projektu „Project on Emerging Nanotechnologies“. Využití 

nanotechnologií pro tyto účely je zde označováno termínem „nanoremediace“.  

Z informací dostupných na webových stránkách projektu je zřejmé, že nejvíce je zatím 

využití nanočástic pro sanace rozšířeno na východním pobřeží USA. V Evropě jsou známy 

aplikace na Slovensku, v Itálii, Německu a v České republice. Typy použitých nanočástic 

zahrnují např. nanočástice nulamocného železa, bimetalové nanočástice (Fe/Pd) a 

nano-peroxid (tab. 1). Kontaminanty, pro které se tyto metody využívají, jsou nejčastěji 

chlorethen, dichlorethen (DCE), trichlorethen (TCE), tetrachlorethen (PCE), 

polychlorované bifenyly (PCB), topný olej a šestimocný chrom. 

Tabulka 1: Příklady využití nanomateriálů pro sanaci podzemních vod ve 

světě (Zdroj: www.nanotechproject.org) 

Lokalita Typ nanočástic Druh kontaminantu 
Doba sanace/délka pilotního 

testu 

Alabama stabilizované nZVI PCE, TCE, and PCBs 29 dní 

Arizona nZVI TCE 3 dny 

Česká republika nZVI PCE, TCE, DCE _ 

Florida BNP TCE, TCA, DCE, vinyl chloride 9 měsíců 

Itálie nZVI TCE, DCE _ 

Kalifornie modifikované nZVI TCE _ 

Kalifornie BNP TCE, DCE _ 

http://www.nanotechproject.org/
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Lokalita Typ nanočástic Druh kontaminantu 
Doba sanace/délka pilotního 

testu 

Kalifornie BNP (Fe/Pd) PCE, TCE, freon _ 

New York BNP (Fe/Pd) 

PCE, TCE, c-DCE, vinyl 

chloride, chloroform, carbon 

tetrachloride, 1,1-DCE 

68 dní ve dvou fázích 

New York nano-peroxid topný olej _ 

Německo nZVI TCE, DCE _ 

Severní Karolína BNP PCE, TCE, DCE, VC 3 měsíce 

Slovensko nZVI TCE, DCE _ 

 

V České republice probíhá výzkum použití nanomateriálů v sanační praxi se 

zaměřením na využití nanočástic nulamocného železa v pilotních aplikacích ale už i 

v plném provozu na kontaminovaných územích. Nanočástice nulamocného železa byly 

například použity v pilotní aplikaci na lokalitě Písečná pro dechloraci chlorovaných ethenů 

(Černík et al. 2010). Pilotní testy aplikace povrchově stabilizovaných nanočástic 

NANOFER 25S k odstranění kontaminace chlorovanými etheny a šestimocným chrómem 

proběhly v areálu bývalé společnosti KARA Trutnov (www.nanoiron.cz). K další pilotní 

aplikaci nZVI pro odstraňování chlorovaných ethenů z podzemní vody došlo na lokalitě 

Hořice v Podkrkonoší a v Kuřívodech (Lacinová et al. 2008). 

Zatímco využití anorganických druhů nanomateriálů už postupně proniká do oblasti 

sanací podzemních vod a horninového prostředí, nanomateriály na bázi uhlíku jsou zatím 

studovány především v laboratorních podmínkách pro adsorpci široké škály organických i 

anorganických kontaminantů. Jejich aplikace na konkrétních lokalitách pro sanaci 

podzemních vod zatím není známa. V České republice však v současné době probíhá 

poslední fáze výzkumného projektu „Sorbenty na bázi nano-uhlíku k odstraňování těžkých 

kovů z vody“, jehož cílem je vývoj sorpční technologie pro velkokapacitní aplikace při 

dekontaminaci vod (Geotest a.s. 2013). Stručná charakteristika projektu, díky němuž 

vznikla i tato disertační práce, je uvedena v následující kapitole. 
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2.1.1. SORBENTY NA BÁZI NANO-UHLÍKU K ODSTRAŇOVÁNÍ TĚŽKÝCH 

KOVŮ Z VODY - VAV: FR-TI1/389 – PROGRAM TIP 

Hlavním cílem projektu VAV: FR-TI1/389 – program TIP je vyvinout technologii 

využitelnou pro všechny typy vod znečištěných těžkými kovy – odpadní technologické 

vody, kontaminované povrchové a podzemní vody, výluhové skládkové vody, dále pak 

vytvořit metodiku i pro čištění specifických typů polykontaminovaných vod. 

Navržená sorpční technologie je založená na kombinaci použití uhlíkových 

nanomateriálů a konvenčních sorpčních materiálů tak, aby byla použitelná pro 

polykontaminované vody. Výzkumná činnost zahrnuje činnosti od laboratorních zkoušek, 

polních zkoušek až po pilotní poloprovoz. 

Pro laboratorní zkoušky započaté na konci roku 2009 byly vybrány tři vzorky uměle 

vyrobených uhlíkových nanomateriálů – uhlíkové nanosaze (odpadní materiál z výroby 

nanouhlíku), plná uhlíková nanovlákna a vícevrstevné uhlíkové nanotrubičky od firmy 

Nanocyl s. a. - MWCNTs
NC7000

 a dále také přírodní uhlíkový materiál shungit. Po sérii 

laboratorních testů adsorpce těžkých kovů z modelových roztoků (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) za 

různých podmínek byly jako nejvhodnější materiál nakonec vybrány uhlíkové 

nanotrubičky MWCNTs
NC7000

. Materiál MWCNTs
NC7000

 byl pak podroben dalším 

laboratorním testům jeho vlastností a adsorpce těžkých kovů převážně na pracovištích 

společnosti Geotest a.s. a ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. Vzhledem k 

tomu, že projekt je zaměřen na čištění polykontaminovaných vod, tedy s obsahem jak 

kovů, tak organických polutantů, byly zároveň v rámci této disertační práce prováděny 

testy adsorpce organických látek (PAHs, uhlovodíků C10-C40) a výzkum vlastností 

MWCNTs
NC7000

 na Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava. Materiál MWCNTs
NC7000

 byl 

testován bez předchozí úpravy jak pro adsorpci těžkých kovů, tak pro adsorpci organických 

látek. Jedním ze závěrů testů bylo, že pokud je materiál použit pro adsorpci těžkých kovů 

bez předchozí úpravy (funkcionalizace), je nutné kvůli hydrofobicitě sorbentu použít 

smáčedlo. Z testovaných smáčedel se jako nejvhodnější ukázal běžně dostupný přípravek 

pod obchodním označením BEL (Geotest a.s. 2013, Dvořák et al. 2012). U adsorpce 

organických látek nebylo nutné přidávat žádná aditiva. Později byly laboratorní testy 

provedeny i na vzorcích kontaminované vody o známém složení z konkrétních lokalit. 
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V lednu roku 2011 začala další etapa projektu – tzv. polní zkoušky, jejichž hlavním 

cílem bylo získání komplexního souboru dat, umožňujícího konstrukci poloprovozní 

technologie. Zkušební provoz probíhal prostřednictvím dílčího technologického modulu – 

filtrační jednotky s uhlíkovou náplní, která představuje nejdůležitější část technologického 

celku. Vzhledem k tomu, že modul je mobilní, byl postupně instalován a testován na 

různých lokalitách, na kterých se vyskytuje podzemní voda kontaminovaná těžkými kovy. 

Na základě výsledků byly průběžně modifikovány parametry filtračního modulu (náplň, 

průtoky, aditiva, apod.). Veškeré výsledky z této etapy byly využity při konstrukci 

dekontaminační technologie pro pilotní poloprovoz. Technologie byla instalována na 

lokalitě Frýdek-Místek, na které je podzemní voda masivně kontaminována těžkými kovy, 

následně byly připraveny provozní náplně (sorbenty, aditiva) a zahájen provoz technologie. 

Kontaminovaná voda je zde čerpána z vrtů. V průběhu dekontaminace jsou měřeny 

provozní parametry, jako spotřeba činidel, množství dekontaminované vody, spotřeba 

elektrické energie, a odebírány vzorky vody na vstupu a výstupu z dekontaminační stanice. 

Ukončení této poslední etapy projektu – pilotního poloprovozu je naplánováno do konce 

roku 2013 (Geotest a. s. 2013). 

2.2. UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY 

Uhlíkové nanomateriály vytvářejí nesmírně širokou škálu strukturních variant. 

Obecná klasifikace uhlíkových materiálů je však problematická a závisí především na 

klasifikačním hledisku. Z hlediska uspořádanosti je můžeme dělit na uhlíkové materiály 

s uspořádanou strukturou na dlouhou vzdálenost (krystalické) a materiály s neuspořádanou 

strukturou na dlouhou vzdálenost (amorfní). Při určitém stupni strukturní idealizace 

můžeme mezi krystalické uhlíkové materiály zahrnout alotropické formy elementárního 

uhlíku. Běžně známé alotropické modifikace elementárního uhlíku jsou grafit a diamant. 

V roce 1985 však byla objevena další modifikace elementárního uhlíku, fulleren. 

Nejstabilnějším je fulleren C60 s ikosaedrickým uspořádáním (obr. 1) a šedesáti atomy 

uhlíku (Weiss et al. 2005). 
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Obrázek 1: Fulleren C60 

Uhlíkové nanotrubičky objevil v roce 1991 japonský vědec Sumio Iijima, (IIjima 

1991) když studoval povrch grafitové elektrody po elektrickém výboji. K objevu došlo 

necelé desetiletí po objevení fullerenů, přičemž CNTs mají velmi podobnou strukturu. Dá 

se říct, že CNTs jsou modifikací fullerenů, někdy jsou označovány jako prodloužené 

fullereny. Tvar molekuly je namísto koule u fullerenů válcovitý (Barabaszová 2006). Tento 

uhlíkový nanomateriál můžeme z hlediska uspořádání rozdělit na jednovrstevný 

(SWCNTs) a vícevrstevný (MWCNTs) strukturní typ (Weiss et al. 2005). Uhlíkové 

nanotrubičky (obr. 2) mají vlastnosti, díky nimž mohou být využívány v mnoha 

specifických oborech (stavebnictví, kosmonautika, automobilový průmysl, elektronika a 

další). Mezi tyto vlastnosti patří např. jedinečná elektronová struktura, dobré mechanické 

vlastnosti, pevnost, pružnost, flexibilita, malé rozměry, dobrá tepelná vodivost srovnatelná 

s vodivostí diamantu, schopnost vést elektrický proud, velký povrch a řada dalších 

(Barabaszová 2006). Pro účinnou chemickou nebo plynovou adsorpci má pak velký 

význam především vysoký poměr povrchu k objemu a malý rozměr. 

 

Obrázek 2: SWCNT a MWCNT (Zdroj: 

http://people.bath.ac.uk/tl258/Nanotechnology) 

Nanotrubičky jsou obvykle dlouhé (až několik mikrometrů) a úzké (několik 

nanometrů) čistě uhlíkové trubičky s různými průměry. Jsou tvořeny množstvím 
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šestiúhelníků (někdy také pětiúhelníky). Základní fyzikální charakteristiky se pro SWCNTs 

a MWCNTs poněkud liší. Podle Zhang et al. (2010) se průměrná délka pohybuje v rozsahu 

5-30 µm pro SWCNTs a 10-50 µm pro MWCNTs. Vnější průměr pro SWCNTs bývá 

v rozsahu 1-2 nm a pro MWCNTs 8-15 nm. Objemová hmotnost je vyšší pro SWCNTs 

(cca 0,3 g.cm
-3

) než pro MWCNTs (cca 0,05 g.cm
-3

) (Zhang et al. 2010). 

Výsledná struktura jednostěnných uhlíkových nanotrubiček závisí na směru sbalení 

dvojrozměrné grafénové vrstvy. Jsou rozlišovány tři různé struktury: armachair, cik-cak a 

chiral (obr. 3). První dvě struktury mají vysoký stupeň symetrie a vztahují se k uspořádání 

šestiúhelníku kolem obvodu. Výraz ,,chiral“ znamená, že struktura může existovat ve dvou 

zrcadlově odlišných typech. 

 

Obrázek 3: Struktura nanotubulárního uhlíku (Zdroj: Gant a Grady 2008) 

Z chemického hlediska jsou nanotrubičky nereaktivní systémy.  Jsou nerozpustné ve 

vodě, ale jejich modifikací (funkcionalizace, oxidace) nebo přidáním surfaktantu lze 

dosáhnout do jisté míry rozpustnosti. Částečná oxidace koncových částí skeletu např. 

pomocí koncentrované kyseliny dusičné s využitím ultrazvuku vede ke vzniku 

karboxylových skupin (Barabaszová 2006). CNTs nejsou rozpustné ani v organických 

rozpouštědlech, výjimku tvoří pouze dimethylacetamid, hexamethylfosforamid, 

dimethylpyrrolidon a dimethylformamid (Ravelo-Pérez et al. 2010). 
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Možnosti přípravy uhlíkových nanotrubiček (Barabaszová 2006): 

 Syntéza v elektrickém oblouku (Arc Discharge Method). 

 Rozklad plynných uhlovodíků pomocí katalýzy na částicích kovů, tzv. metoda 

katalytické chemické depozice par (CCVD, Catalytic Chemical Vapor Deposition). 

 Laserová ablace. 

Metoda CCVD je pro výrobu CNTs používána nejčastěji, patří mezi techniky 

využívající plynného uhlíkového zdroje. Plynné uhlovodíky se rozkládají pomocí katalýzy 

na částicích kovů (CO, Fe, Ni). Metoda patří mezi heterogenní procesy, protože využívá 

dvě složky – pevný katalyzátor a plynný uhlovodík. 

2.2.1. VLASTNOSTI UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK 

Vzhledem ke své velikosti mají nanočástice odlišné fyzikálně-chemické vlastnosti 

ve srovnání s příslušným kompaktním materiálem. Důležitý je např. poměr velikosti 

povrchu k objemu částice, kdy s klesající velikostí částic poměr stoupá a u nanočástic se 

tak zvýrazňují povrchové vlastnosti. Pro detekci a určení vlastností nanočástic je v 

současné době k dispozici široký rozsah metod. Jsou to především metody mikroskopické, 

chromatografické, filtrační, spektroskopické a další. Běžné optické mikroskopické metody 

nelze pro zkoumání nanočástic využít, neboť jejich velikost je pod difrakčním limitem 

viditelného světla – tudíž mimo měřící rozsah těchto metod. Nejpopulárnější techniky pro 

zobrazení nanočástic jsou elektronová mikroskopie a mikroskopie využívající skenující 

sondu. Tyto techniky mají velmi dobrou rozlišovací schopnost. Patří sem např. AFM 

(Analytical Electron Microscopy), TEM (Transmission Electron Microscopy), SEM 

(Scanning Electron Microscopy), jimiž lze nanočástice nejen zobrazit, ale i zjistit jejich 

vlastnosti jako např. velikost, strukturu, tvar, sorpci, disperzi, shlukování (Tiede et al. 

2008) Mezi spektroskopické techniky schopné zjistit funkcionalizaci a charakterizovat 

povrch CNTs patří např. FTIR (Fourier Transform Infrared) nebo Ramanova spektroskopie 

– RS (Raman Spectroscopy). 

Funkční skupiny na povrchu CNTs 

Nanotrubičky nejsou reaktivní, dokud nedojde k vytvoření funkčních skupin na 

jejich povrchu, např. karboxylové –COOH, hydroxylové –OH, karbonylové –C=O (Rao et 

al. 2007). Nové funkční skupiny na povrchu CNTs vznikají oxidací pomocí např. HNO3, 
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KMnO4, H2O2, NaOCl, H2SO4, KOH, NaOH (Ruparelia et al. 2008), KMnO4 (Li et al. 

2003), H2SO4, H2SO4/MnO4 (Kuo 2009). Díky oxidaci nejenže vznikají nové funkční 

skupiny, ale zároveň jsou odstraněny katalyzátory použité při syntéze CNTs, nečistoty a 

mění se jejich povrchové vlastnosti. Díky vniklým funkčním skupinám dochází ke zvýšení 

sorpční kapacity CNTs, to ale platí především pro adsorpci těžkých kovů a ionizovatelných 

organických látek. Chemická interakce mezi funkčními skupinami na povrchu CNTs a 

ionty kovů je hlavním sorpčním mechanismem. Protony karboxylových nebo fenolových 

skupin jsou zaměňovány za ionty kovů obsažené ve vodě. Přítomnost funkčních skupin je 

pro adsorpci kovů důležitější než objem pórů, jejich průměr nebo velikost povrchu. Tento 

fakt odráží skutečnost, že adsorpce těžkých kovů na CNTs je více záležitostí chemisorpce 

než fyzikální adsorpce. Množství funkčních skupin na povrchu CNTs lze zjistit kromě 

metody FTIR i použitím Boehmovy titrační metody (Boehm 2002). 

Potenciál zeta 

Potenciál zeta je velice důležitý parametr pro koloidní systémy, měří se na základě 

elektrokinetických jevů. Koloidní systém vzniká tehdy, když jedno ze tří skupenství -  

plynné, kapalné nebo pevné, je jemně dispergované v jednom z těchto skupenství, a 

označujeme jím disperzní soustavu obsahující částice, které svou velikostí spadají do 

rozmezí 1 nm až 1000 nm. Nanotechnologie vycházejí z koloidní chemie právě díky 

velikostem nanočástic spadajícím do tohoto rozmezí. Hodnota potenciálu zeta naznačuje 

potenciální stabilitu koloidního systému a je vztažena k povrchové morfologii nanočástic. 

Udává, zda částice v kapalině budou mít tendenci ke flokulaci. Pro adsorpční procesy na 

povrchu nanočástic má potenciál zeta velký význam. 

Kolem každé částice existuje tzv. elektrická dvojvrstva, která má dvě části; vnitřní 

oblast, nazývaná Sternova vrstva, kde jsou ionty silně vázané, a vnější, difúzní oblast, kde 

jsou ionty méně pevně připojené. Uvnitř difúzní vrstvy existuje teoretická hranice, uvnitř 

které ionty a částice tvoří stabilní jednotku. Když se částice pohybuje (např. kvůli 

gravitaci), ionty uvnitř hranice se pohybují s ní, ale všechny ionty za hranicí s částicí 

neputují. Tato hranice se nazývá povrch hydrodynamického smyku, nebo rovina skluzu. 

Potenciál, který existuje na této hranici, je známý jako potenciál zeta. Jestliže všechny 

částice v suspenzi mají velký záporný nebo kladný potenciál zeta, pak budou inklinovat k 

odpuzování se navzájem, jestliže však částice mají nízké hodnoty potenciálu zeta, pak mají 
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tendenci se shlukovat a flokulovat. Obecná dělicí čára mezi stabilní a nestabilní suspenzí se 

zpravidla bere buď při +30 mV nebo -30 mV. Částice s potenciálem zeta kladnějším než 

+30 mV, nebo zápornějším než -30 mV se normálně považují za stabilní (Xu 2007, 

www.silver-colloids.com).  

Nejdůležitější faktor, který ovlivňuje potenciál zeta je hodnota pH, přičemž hodnota 

potenciálu zeta sama o sobě bez uvedení pH nemá žádný smysl. Křivka potenciálu zeta je 

kladná při nízkém pH, a záporná při vyšším pH a bod procházející nulovým potenciálem 

zeta se nazývá izoelektrický bod a vyjadřuje pH, při kterém je koloidní systém nejméně 

stabilní (Xu 2007, www.silver-colloids.com). 

Potenciál zeta hraje významnou roli například při sorpčních procesech, kdy dochází 

k adsorpci těžkých kovů na uhlíkové nanomateriály. 

Bezpečnost nanomateriálů 

S rozšiřováním využití nanomateriálů v různých odvětvích průmyslu zároveň 

vyvstaly otázky o jejich bezpečnosti, vlivu na zdraví a vlivu na životní prostředí. Pro práci 

s nanomateriály, pro jejich uvádění na trh a pro hodnocení jejich rizik postupně vzniká 

legislativa, bezpečnostní předpisy, zavádějí se technické normy a různá doporučení. 

Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO v současnosti eviduje 

35 publikovaných norem z oblasti nanotechnologií a dalších 25 nových norem zároveň 

vniká (www.iso.org). Jedná se např. o normy ustanovující metodiku pro charakterizaci 

SWCNTs metodami TEM, SEM, TGA, UV-Vis-NIR spektrometrií, normy týkající se 

hodnocení rizik nanomateriálů a řízení rizik nanomateriálů na pracovišti anebo normy 

zaměřené na terminologii z oblasti nanotechnologií.  V České Republice jsou platné 

technické normy z oblasti nanotechnologií uvedené v tab. 2. Tyto technické normy se 

vztahují především ke klasifikaci a roztřídění nanomateriálů různých rozměrů 

(nanoobjektů, nanostruktur a nanokompozitů odlišných fyzikálních, chemických, 

magnetických a biologických vlastností), dále k zavedení terminologie v oblasti 

nanotechnologií. Technické normy dále zavádějí požadavky pro studium toxicity a 

zdravotních rizik nanomateriálů v pracovním prostředí (www.technicke-normy-csn.cz). 

http://www.silver-colloids.com/
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Tabulka 2: Technické normy z oblasti nanotechnologií platné v  ČR 

Označení normy Název normy Platnost 

ČSN P ISO/TS 80004-3 Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty 7/2011 

TNI ISO/TR 11360 Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů 7/2011 

TNI ISO/TR 12885 
Zdravotní a bezpečnostní směrnice relevantní pro pracovní 

prostředí nanotechnologií 
4/2011 

ČSN P CEN ISO/TS 27687 
Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a 

nanodeska 
4/2011 

ČSN EN ISO 10808 
Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na 

zkoušku toxicity po inhalaci 
7/2011 

ČSN EN ISO 10801 
Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity 

pomocí odpařovací/kondenzační metody 
7/2011 

ČSN EN ISO 29701 
Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in 

vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL) 
6/2011 

 

Česká republika se také hlásí ke společné iniciativě Evropské Unie v oblasti 

nanotechnologií zaměřené na bezpečnou a odpovědnou strategii v nanovědách a 

nanotechnologiích. Touto iniciativou vznikl tzv. „Kodex chování pro odpovědný výzkum 

v oblasti nanověd a nanotechnologií“. Kodex chování je dobrovolný a vztahuje se na 

všechny výzkumné činnosti v oblasti nanotechnologií vykonávané v Evropském 

výzkumném prostoru (2008/345/ES). 

Stejně jako ostatní látky, podléhají i nanomateriály systému kontroly chemických 

látek REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek), který vstoupil 

v platnost v roce 2007 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006. Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné fungování společného 

trhu pro chemické látky, ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími 

účinky chemických látek. 

Toxicita 

Byly publikovány obecné studie o chování, vlivu a toxikologii nanočástic a také 

případové nanotoxikologické studie (Nowack a Bucheli 2007, Warheit et al. 2008, Kahru a 
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Dubourguier 2010, Klaine et al. 2008). Tyto studie uvádějí mnoho příkladů možných 

účinků nanočástic na životní prostředí a také možnosti jak mohou být rizika nanočástic 

hodnoceny. Při hodnocení rizik nanotechnologií používaných pro ochranu životního 

prostředí, je třeba popsat vstup nanomateriálů do prostředí, chování a depozice nanočástic, 

koncentraci nanočástic ve vodě, jejich osud v prostředí, biodostupnost, potenciální vliv na 

potravní řetězec, perzistenci, bioakumulaci apod. Potenciální rizika nanočástic při sanaci 

podzemních vod vyplývají z negativního vlivu na biodegradační bakterie, v případě, že 

jsou nanočástice aplikovány in situ. Navíc, pokud jsou nanočástice využívány jako 

sorbenty organických a anorganických látek, nanočástice s adsorbovanými polutanty (v 

případě úniku do prostředí) mohou být snadno transportovány na velké vzdálenosti díky 

jejich malým rozměrům (Tiede et al. 2008, Grieger et al. 2010). Transportní a 

transformační procesy těchto nanočástic by měly být středem zájmu vědecké veřejnosti, 

stejně jako jejich kontrolovaná distribuce do horninového prostředí. Grieger et al. (2010) 

se zaměřili na rizika vyplývající z in situ aplikace nanočástic nulamocného železa. 

Zdůraznili nedostatek dat pro oceňování environmentálních rizik a z tohoto důvodu 

vytvořili nejlepší a nejhorší možný scénář pro hodnocení potenciálních environmentálních 

rizik. Výsledkem případové studie bylo, že v současnosti neexistuje žádný významný 

důkaz, že nZVI představují vážné riziko pro životní prostředí. Bylo ale zdůrazněno, že 

většina nejdůležitějších kritérií hodnocení (perzistence, bioakumulace, toxicita) je obecně 

neznámá (Grieger et al. 2010). Ekotoxicitou anorganických nanočástic se rovněž zabývali 

Sánchez et al. (2011). 

Otázky transportu, toxicity a osudu částic nZVI jsou taktéž středem zájmu agentury 

pro ochranu životního prostředí v USA (U. S. EPA 2008). Ačkoli zvyšující se mobilita 

nanočástic znamená vyšší účinnost sanace, může také způsobit migraci nanočástic mimo 

oblast kontaminačního mraku, jejich prosakování do jiné nezasažené zvodně nebo 

pronikání do povrchových vod během procesu sanace. V dokumentu U. S. EPA (2005) 

„Emerging Nanotechnologies for Site Remediation and Wastewater Treatment“ jsou 

popsány příklady toxicity a bezpečnosti různých druhů nanotechnologií využívaných pro 

sanaci a čištění odpadních vod. Příkladem může být studie demonstrující negativní vliv 

nanotrubiček na dýchací systém myší a krys (myši exponované nanotrubičkám vykazovaly 

významné poškození plic). Předpokládá se, že uhlíkové nanotrubičky představují riziko 

kvůli podobnosti s asbestem (U. S. EPA 2005). Výzkum ale tuto domněnku nepotvrdil 
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(Huczko et al. 2001). Dalším příkladem negativního vlivu nanočástic může být zjištění, že 

nanočástice TiO2 ovlivňují enzymy a mohou mít také vliv na přirozenou imunitu (Xu et al. 

2010). 

Před rozsáhlým využíváním nanomateriálů je nezbytné prokázat, že aplikace 

nanotechnologií v oblasti sanace podzemních vod není pouze nahrazením jednoho souboru 

rizik jiným souborem rizik, nazývaném v angličtině “risk-risk trade-offs” (Grieger et al. 

2010). 

2.2.2. SORBENT MWCNTS
NC7000

 

Vícevrstevné uhlíkové nanotrubičky MWCNTs
NC7000 

společnosti Nanocyl s. a., 

jejichž možnosti využití jako sorbentu jsou zkoumány v této disertační práci, jsou dostupné 

ve formě prášku (obr. 4). Jsou uměle vyráběny metodou katalytické chemické depozice 

par. Průměr vláken je přibližně 10 nm, jejich délka okolo 1,5 µm (viz. vlastnosti od 

výrobce v tab. 3. Na povrchu může být přítomen amorfní uhlík.  MWCNTs
NC7000 

dále 

obsahuje katalytické zbytky v podobě kovových iontů, výluhovými testy ve společnosti 

Geotest a. s. byla ověřena přítomnost hliníku. Testovaný materiál má hydrofobní charakter. 

V tab. 4 jsou uvedeny údaje z bezpečnostního listu MWCNTs
NC7000

, který podává 

informace o toxicitě, ekologické informace a identifikaci nebezpečnosti materiálu. Cena 

sorbentu MWCNTs
NC7000

 se pohybuje okolo 100 € za kilogram. 

 

     

Obrázek 4: MWCNTs
NC7000

, vpravo snímek z EM při 300 000 násobném 

zvětšení (Autor: vlevo - Adéla Matlochová; vpravo – Geotest a. s.) 
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Tabulka 3: Vlastnosti MWCNTs
NC7000

 (Zdroj: Nanocyl s. a.) 

Vlastnost Jednotka Hodnota Metoda měření 

Průměr částic nm 9,5 TEM 
1)

 

Průměrná délka částic µm 1,5 TEM 

Čistota uhlíku % 90 TGA 
2)

 

Oxidy kovů % 10 TGA 

Měrný povrch m
2
.g

-1
 250-300 BET 

Objemová hmotnost g.l
-1

 ~ 60 - 

Rozpustnost ve vodě nerozpustný 

1) TEM – transmisní elektronová mikroskopie (Transmission Electron Microscopy) 

2) TGA – termická analýza (Thermogravimetric Analysis) 

 

Tabulka 4: Údaje z bezpečnostního listu pro MWCNTs
NC7000

 (Zdroj: Nanocyl s. a.) 

Registrační číslo CAS: 7782-42-5 

Identifikace nebezpečnosti Údaje o toxicitě Ekologické informace 

preventivní 

pokyny pro 

bezpečné 

zacházení 

P233 
akutní orální 

toxicita 

LD50 (krysy) > 

5,000 mg.kg
-1

 

biodegra- 

dabilita 
nepravděpodobná 

P260 

akutní 

dermální 

toxicita 

LD50 (krysy)> 

2,000 mg.kg
-1

 

subakutní 

toxicita 

ryby, Danio rerio, 14 dní, 

EC50 > 100 mg/l 

P273 genotoxicita nemutagenní 
bezobratlí, Daphnia magna, 

48 h, EC50 > 100 mg/l 

P280 karcinogenita nekarcinogenní 

řasy, Desmodesmus 

subspicatus, 72h, EC50: 134 

mg/l 

prach může vytvořit se 

vzduchem výbušnou směs   

dlouhodobá 

toxicita 

ryby, Danio rerio, EC10: 

100 mg/l 

třída výbušnosti ST1 
  

bezobratlí, Daphnia magna, 

NOEC > 25 mg/l 

explozivní 

vlastnosti 

Kst = 42 

bar.m.s
-1

    

 

2.3. VYUŽITÍ ADSORPCE PŘI SANACI PODZEMNÍCH VOD 

Sorpční materiály se dají klasifikovat z hlediska původu na sorbenty vyrobené 

z přírodních druhů materiálů (jíly, křemičité materiály, zeolity…), z biologických materiálů 

(rašelina, chitin, chitosan, bakterie, houby, kvasinky…), z materiálů vznikajících jako 

vedlejší produkty nebo odpady průmyslových procesů (popílek, červený kal, …) nebo z 

vedlejších produktů zemědělství (rýžové slupky, piliny, kůra…), a z ostatních materiálů 
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(lidské vlasy, slepičí peří, borová kůra, bavlněný odpad) (Ahmaruzzaman 2008). 

K nejpoužívanějším sorbentům současnosti patří především aktivní uhlí, polymerní 

pryskyřice, vysrážené oxidy kovů nebo hlinitokřemičitany. Aktivní uhlí (práškové, 

granulované, vláknité, tkaninové) se vyrábí z různých surovin – z uhlí, ropných produktů, 

kostí, dřevěných odpadů, ořechových skořápek, a má široké využití od čištění pitných a 

bazénových vod až po čištění odpadních vod nebo půdního vzduchu. Adsorpce využívající 

granulované aktivní uhlí (GAC) je efektivní a spolehlivá metoda pro odstraňování málo 

rozpustných organických látek, některých kovů i anorganických látek. Polymerní 

pryskyřice jsou vhodné zejména pro odstranění aromatických uhlovodíků a chlorovaných 

uhlovodíků. Mezi levnější sorbenty s nižší účinností patří např. koks, popílek, škvára, 

rašelina apod. (Přikrylová 2006). Příklady různých druhů sorbentů, které lze využít 

k odstranění nežádoucích látek z vody jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 5: Různé druhy materiálů pro sorpci těžkých kovů a organických 

látek z roztoku 

Druh sorbentu Sorbovaná látka Reference 

aktivní uhlí chlorované organické látky Bembnowska et al. 2003 

aktivní uhlí připravené z kokosových 

skořápek 
chlorfenoly 

Radhika a Palanivelu 

2006 
aktivní uhlí připravené ze slupek 

mandlí 
Ni

2+
 Hasar 2003 

aktivní uhlí připravené ze starých 

pneumatik, komerční aktivní uhlí 
rybacidová modř Gupta et al. 2011 

červený kal Ni
2+

 Smiljanić et al. 2010 

houba Phanerochaete chrysosporium chlorfenoly Denizli et al. 2004 

chitin Cu
2+

, Fe
3+

 Kousalya et al. 2010 

chitosan 
Cu

2+
, Zn

2+
, Cd

2+
 a Pb

2+
 komplexy 

s polyaspartická kyselina 
Kołodyńska 2011 

kaolinit, zeolit As Li et al. 2007 

kuřecí peří Zn
2+

 Aguayo-Villarreal 2011 

montmorilonit fenol, benzen, toluen Koh a Dixon 2001 

popílek Cu
2+

, Pb
2+

, Cd
2+

 Apak et al. 1998 

rašelina EDTA Calderón et al. 2008 

sorbent připravený z rýžových slupek Zn
2+

 a Hg
2+

 El-Shafey 2010 



Adéla Matlochová 

Využití nanouhlíkových materiálů pro odstraňování organických látek z podzemních vod 

2013  32 

 

Druh sorbentu Sorbovaná látka Reference 

upravené kaly Hg
2+

, Pb
2+

, Cu
2+

,  Cr
2+

 Otero et al. 2009 

vermikulit těžké kovy (Mn, Ni, Zn, Cd, Cu, Pb) Malandrino et al. 2006 

 

Je třeba vzít v úvahu, že sorpce je pouze separační proces, při kterém jsou z vody 

odstraňovány nežádoucí látky, tyto ale nejsou zlikvidovány. Kapacita sorbentu se po určité 

době vyčerpá a musí být tedy vyměněn nebo zregenerován. Z ekonomického hlediska pak 

patří sorpční procesy ex situ k nejnáročnějším sanačním technologiím, jak vyplývá 

například z ekonomického hodnocení dle Matějů (2006). Z tohoto důvodu je nevhodné 

používat sorpci především u vysoce kontaminovaných vod, kde je nutná častá regenerace 

nebo výměna sorbentu.  

Sorpční kapacita konvenčních uhlíkových sorbentů je omezena např. hustotou 

povrchově aktivních míst, aktivační energií sorpčních vazeb, nízkou rychlostí a 

neustanovením sorpční rovnováhy v heterogenních systémech. Velké rozměry tradičních 

sorbentů také limitují jejich transport skrze nízko porézní prostředí a způsobují tím potíže 

při čištění v horninovém prostředí. Sorbenty na bázi nano-uhlíku s jejich velkým 

specifickým povrchem, kontrolovaným rozložením velikosti pórů a ovlivnitelnou chemií 

povrchu dokážou překonat mnoho těchto problémů. Výzkum sorpce uhlíkovými 

nanomateriály poukazuje na rychlé ustanovení sorpční rovnováhy, vysokou sorpční 

kapacitu, efektivitu v širokém rozsahu pH apod. (Mauter a Elimelech 2008). Ačkoli lze v 

literatuře nalézt mnoho studií, představujících výjimečné sorpční vlastnosti uhlíkových 

nanomateriálů, jejich praktické využívání je zatím velmi vzácné (Ion et al.). Hlavní výzvou 

tedy zůstává vyvinout takový systém čištění podzemních vod, který je ekonomicky 

efektivní, nepoškozuje životní prostředí a do kterého mohou být sorbenty na bázi 

nano-uhlíku jednoduše zakomponovány. Savage a Diallo (2005) věří, že nanosorbenty 

mohou být snadno zakomponovány do již existujících čistíren odpadních vod. Příkladem 

praktické aplikace (pro čištění vod a desalinaci) je imobilizace uhlíkových nanotrubiček do 

pórové struktury polymerické membrány, což dramaticky zlepšuje její výkon (Sae-Khow et 

al. 2011). 
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2.3.1. UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY PRO ADSORPCI TĚŽKÝCH KOVŮ  

Adsorpce těžkých kovů na nanomateriály na bázi uhlíku je ovlivňována stejně jako 

adsorpce na jiné druhy materiálů jak vlastnostmi roztoku, tak vlastnostmi sorbentu. Mezi 

důležité vlastnosti sorbentu patří především morfologie povrchu, přítomnost a množství 

funkčních skupin, velikost pórů. Adsorpční proces dále ovlivňuje množství sorbentu, pH, 

počáteční koncentrace kovu, kontaktní čas, rychlost míchání, teplota, přítomnost 

kompetitivních iontů apod. Nejčastěji využívanými nanomateriály na bázi uhlíku jsou 

uhlíkové nanotrubičky. 

Adsorpční schopností uhlíkových nanotrubiček pro těžké kovy se zabývala řada 

výzkumů (tab. 7), některé z nich dále uvádím. Li et al. (2005) porovnávali adsorpční 

schopnosti ,,as-grown“ CNTs a CNTs oxidovaných pomocí H2O2, KMnO4 a HNO3 pro 

Cd
2+

. Zjistili, že z těchto čtyř nanomateriálů mají největší adsorpční kapacitu pro kadmium 

CNTs oxidované pomocí KMnO4, a to konkrétně 11 mg.g
-1

. Adsorpční schopnost silně 

závisela na pH a dávce CNTs. Schopnost odstranění Cd
2+

 vzrůstala s rostoucí dávkou 

CNTs od 0,03 g na 100 ml do 0,08 g na 100 ml, přičemž při dávce 0,08 g na 100 ml 

dosahovala účinnost 100%. Optimální hodnota pH byla určena na 5,5 (při této hodnotě je 

největší množství kadmia přítomno ve formě Cd
2+

). Při zvyšující se hodnotě pH dochází ke 

srážení kadmia. Yang et al. (2009) zkoumali adsorpci Ni
2+

 na MWCNTs v závislosti na pH, 

kontaktním čase a přítomnosti kyseliny polyakrylové (PAA). Hlavním zjištěním bylo, že 

adsorpce Ni
2+

 stoupá se zvyšujícím se pH, a že v přítomnosti PAA se adsorpce zvyšuje při 

nízkých hodnotách pH a naopak snižuje při vysokých hodnotách pH. Wang et al. (2007) 

studovali adsorpci Pb
2+

 na MWCNTs a vliv přítomnosti karboxylových, karbonylových a 

hydroxylových funkčních skupin na adsorpci. Srovnávali neupravené CNTs a CNTs 

oxidované pomocí koncentrované kyseliny dusičné a došli k závěru, že funkční skupiny 

vytvořené oxidací na povrchu CNTs hrají významnou roli při adsorpci Pb
2+

. V roce 2007 

uvedli Hsieh et al. výsledky studia adsorpce iontů Pb
2+

, Cu
2+

 a Cd
2+

 na tzv. ,,as-grown 

CNTs/Al2O3“. Tyto CNTs se vytváří na mikročásticích Al2O3 v CH4 atmosféře při 700°C., 

za přítomnosti katalyzátorů (nanočástice Fe-Ni). Adsorpční schopnosti těchto CNTs pak 

srovnávali s aktivním uhlíkem, komerčními CNTs a částicemi Al2O3. Zjistili, že ,,as-

grown“  CNTs vykazují výjimečnou adsorpční schopnost, a to bez nutnosti další úpravy, či 

oxidace. Množství adsorbované na 1 g ,,as-grown“ CNTs bylo vypočteno na 67,11 mg.g
-1
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pro Pb
2+

, 26,59 mg.g
-1

 pro Cu
2+

 a 8,89 mg.g
-1

 pro Cd
2+

. 

Z dalších výzkumů lze uvést Lu et al. (2006), kteří se zabývali adsorpcí Zn
2+

 na 

SWCNTs a MWCNTs. Rao et al. (2007) hodnotili adsorpci dvoumocných iontů kovů 

(Cd
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Pb
2+

, Zn
2+

) jak na neupravených uhlíkových nanotrubičkách, tak na 

oxidovaných CNTs. Funkční skupiny byly vytvořeny oxidací NaOCl, HNO3 a KMnO4. 

Došli k závěru, že sorpční kapacita se výrazně zvyšuje po oxidaci. 

Ruparelia et al. (2008) se zabývali sorpční schopností uhlíkových nanomateriálů 

připravených metodou katalytické chemické depozice par za různých podmínek 

(katalyzátor Co v atmosféře N2 nebo katalyzátor SiO2 v atmosféře H2). Adsorpce Cd, Pb, 

Zn, Ni na dvou takto připravených nanomateriálech byla porovnána s adsorpcí na aktivním 

uhlí (AC). Nanomateriál připravený za použití SiO2 (NPC) vykazoval v porovnání 

s ostatními mnohem větší sorpční kapacitu (tab. 6) např. sorpční kapacita pro Zn
2+

 byla 

2000 μeq.g
-1

 na aktivním uhlí a 625 μeq.g
-1

 na NPC.  

Tabulka 6: Srovnání sorpční kapacity AC a NPC  v  μeq.g
-1

 

(Zdroj: Ruparelia et al. 2008)  

 
Cd Pb Zn Ni 

AC 217,4 909,1 625 909,1 

NPC 1428,6 2000 2000 1428,6 

 

Li et al. (2005) tvrdili, že CNTs s více defekty a horší kvalitou mají velký povrch a 

vykazují lepší sorpční vlastnosti pro olovo než pravidelně uspořádané CNTs.  Důležitou 

roli pro zvýšení maximální sorpční kapacity hraje aktivace. Aktivace způsobuje přeměnu 

povrchové morfologie a povrchových funkčních skupin a odstranění amorfního uhlíku 

(Ruparelia et al. 2008). Bylo zjištěno, že odstraněním amorfního uhlíku se zvyšuje 

adsorpční schopnost CNTs (Gotovac et al. 2007). Aktivace CNTs se provádí za oxidačních 

podmínek za pomoci např. HNO3, KMnO4, H2O2, NaOCl, H2SO4, KOH, NaOH. Během 

aktivace jsou rozpuštěny nečistoty a přidané katalyzátory a mění se povrchové vlastnosti 

přidáním nových funkčních skupin (Ruparelia et al. 2008).  
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Tabulka 7: Příklady využití uhlíkových nanomateriálů pro odstraňování 

těžkých kovů adsorpcí z vodného roztoku 

Použitý nanomateriál 
Sorbovaný 

kov 
Studovaný vliv Reference 

CNTs rostoucí na Al2O3 částicích 
Pb

2+
, Cu

2+
, 

Cd
2+

 
množství sorbentu, pH Hsieh et al. 2007 

uhlíkové enkapsulované 

magnetické nanočástice, CNTs 

Cu
2+

, Co
2+

, 

Cd
2+

 
funkční skupiny, pH 

Bystrzejewski et 

al. 2009 

CNTs Pb
2+

 
množství sorbentu, rychlost 

míchání, kontaktní čas, pH 

Kabbashi et al. 

2009 

4 druhy CNTs Pb
2+

 
funkční skupiny, morfologie 

povrchu 
Li et al. 2006 

oxidované CNTs (za pomoci H2O2, 

KMnO4 a HNO3) 
Cd

2+
 

množství sorbentu, funkční 

skupiny, pH, morfologie 

povrchu 

Li et al. 2003 

CNTs Pb
2+

 termodynamické parametry Li et al. 2005 

MWCNTs, SWCNTs Zn
2+

 
kontaktní čas, pH, morfologie 

povrchu 
Lu et al. 2006 

MWCNTs 

Cu
2+

, Co
2+

, 

Cd
2+

, Zn
2+

, 

Mn
2+

, Pb
2+

 

koncentrace kovových iontů, pH 
Stafiej a 

Pyrzynska 2007 

acidifikované MWCNTs Pb
2+

 funkční skupiny Wang et al. 2007 

oxidované MWCNTs Ni
2+

 

kontaktní čas, kompetice, 

přítomnost či nepřítomnost 

polyakrylové kyseliny, pH 

Yang et al. 2009 

syntetické uhlíkové nanomateriály 
Cd

2+
, Zn

2+
, 

Ni
2+

, Pb
2+

 

kontaktní čas, morfologie 

povrchu 

Ruparelia et al. 

2008 

„as-grown“ a modifikované CNTs 

(za pomoci H2SO4, H2SO4/KMnO4) 
Cu

2+
 

funkční skupiny, teplota, pH, 

potenciál zeta 
Kuo 2009 
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2.3.2. UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY PRO ADSORPCI ORGANICKÝCH 

LÁTEK 

Uhlíkové nanotrubičky byly od svého objevení v roce 1991 (IIjima 1991) často 

studovány jako sorbenty různých organických látek, polychlorovaných bifenylů (Shao et 

al. 2010), polycyklických aromatických uhlovodíků (Gotovac et al. 2006, Yang et al. 2006, 

Wang et al. 2010), 1,2 – dichlorbenzenu (Peng et al. 2003), trihalometanu (Lu et al. 

(2005), benzenu, toluenu a chlorbenzenu (Chin et al. 2010) nebo p-xylenu (Su et al. 2010). 

 Adsorpce organických látek na nanomateriály na bázi uhlíku je ovlivňována řadou 

faktorů. Účinnost adsorpčního procesu závisí na správně zvolených podmínkách adsorpce, 

jako je počáteční koncentrace adsorbátu, množství sorbentu, kontaktní čas, způsob míchání 

nebo třepání apod. Správně zvolené podmínky se odvíjí od druhu sorbované organické 

látky a také od druhu použitého sorbentu. pH nemá na průběh adsorpce organických látek 

významný vliv, ovlivňuje ale adsorpci ionizovatelných organických látek (Pan a Xing 

2008). 

Shao et al. (2010) prokázali, že MWCNTs mají vysokou adsorpční kapacitu při 

odstraňování organických látek z vody. Jejich tvrzení jsou podložena provedeným 

výzkumem adsorpce polychlorovaných bifenylů (PCBs) na uhlíkovém nanomateriálu ve 

vodné fázi. Porovnáním neupraveného uhlíkového nanomateriálu MWCNTs a 

nanomateriálu  MWCNT-g-CD, získaného uchycením beta-cyclodextrinu na povrchu 

MWCNTs pomocí plazmy, došli k závěru, že MWCNT-g-CD mají mnohem vyšší 

adsorpční kapacitu (261 mg.g
-1

 and 235 mg.g
-1

) pro PCBs (4, 4‘-DCB a 2, 3, 3‘-TCB) než 

MWCNTs. Zjistili rovněž, že pH v rozsahu 2,5–10 nemá na adsorpci žádný vliv. Kontaktní 

čas při těchto experimentech byl stanoven na 50 h. 

Yang et al. (2006) testovali adsorpci tří PAHs (naftalen, fenanthren, pyren) na šesti 

různých druzích uhlíkového nanomateriálu (fullereny, SWCNTs, MWCNTs). Yang et al. 

(2006) rovněž zkoušeli kompetitivní sorpci těchto tří zástupců PAHs na MWCNTs, 

výsledky vyhodnocovali na základě Polányiho teorie, přičemž došli k závěru, že sorpční 

modely založené na Polányiho teorii nejsou pro popis kompetitivní sorpce v tomto případě 

příliš vhodné. Adsorpci hydrofobních organických sloučenin (fenanthrenu, atrazinu a 

lindanu) na OH-funkcionalizovaných MWCNTs zkoumali Wang et al. (2010) při pH 7. 
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Doba k ustavení adsorpční rovnováhy byla stanovena na čtyři dny. Adsorpci fenanthrenu 

z roztoku toluenu na povrchu upravených i neupravených SWCNTs srovnávali Gotovac et 

al. (2007). Adsorpce fenanthrenu byla největší pro SWCNTs upravené kyselinou dusičnou. 

Je důležité zdůraznit, že molekuly fenanthrenu se nemohou adsorbovat ve vnitřním 

prostoru nanotrubiček (obr. 5), protože jejich průměr 0,8 nm je větší než vnitřní průměr 

nanotrubiček (Gotovac et al. 2007). 

 

Obrázek 5: Adsorpce fenanthrenu na povrchu SWCNTs 

(Zdroj: Gotovac et al. 2007) 

Peng et al. (2003) použili ,,as-grown‘‘ CNTs a grafitizované CNTs k odstranění 

1,2-dichlorbenzenu z vody. Testy prokázaly, že stačí pouhých 40 minut k ustálení 

adsorpční rovnováhy. Adsorpční kapacita pro tyto materiály byla 30,8 mg.g
-1

 a 28,7 mg.g
-1

 

z roztoku o koncentraci 20 mg.l
-1

. CNTs byly s úspěchem testovány v rozsahu pH 3-10. 

Lepších výsledků bylo dosaženo za použití ,,as-grown‘‘ CNTs. Adsorpci trihalometanů 

(THM) na CNTs studovali Lu et al. (2005). CNTs měly vysokou adsorpční kapacitu, 

kontaktní čas nutný pro ustanovení adsorpční rovnováhy byl stanoven na tři hodiny. 

Vlastnosti CNTs se výrazně zlepšily po úpravě pomocí kyseliny, díky níž se staly CNTs 

více hydrofilní a vhodnější pro adsorpci relativně polárních molekul THM s nízkou 

molekulovou hmotností. Výzkum zahrnoval i srovnání adsorpce THM na CNTs s adsorpcí 

na práškovém aktivním uhlí (PAC). Adsorpční kapacita (pro CHCl3, CHBrCl2, CHBr2Cl a 

CHBr3) dosáhla hodnot 0,11; 0,06; 0,05; 0,05 mg.g
-1

 pro CNTs a 0,063; 0,089; 0,108; 

0,119 mg.g
-1

 pro PAC, v tomto pořadí. Počáteční koncentrace byla 0,2 mg.l
-1

. Nejmenší 

molekula CHCl3 byla přednostně adsorbována CNTs a největší molekula CHBr3 byla 

přednostně adsorbována PAC. 
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Adsorpci benzenu, toluenu, a chlorbenzenu na SWCNTs (upravené i neupravené 

oxidací kyselinou dusičnou) studovali Chin et al. (2010) v rozsahu hodnot pH 3-11. 

Kontaktní čas byl v tomto případě určen na 28 hodin, zatímco Su et al. (2010) uvádějí pro 

adsorpci BTEX (benzen, toluen, p-xylene) na MWCNTs kontaktní čas pro ustavení 

adsorpční rovnováhy pouze 4 hodiny. Potřebný kontaktní čas pro adsorpci organických 

látek se tedy liší především v závislosti na druhu a vlastnostech organických sloučenin. 

SWCNTs upravené oxidací vykazovaly nižší schopnost adsorpce než CNTs neupravené. 

Srovnání adsorpce BTEX na CNTs s adsorpcí na granulovaném aktivním uhlí (GAC) 

ukázalo výjimečnou adsorpční schopnost MWCNTs (maximální adsorpční kapacita 

MWCNTs byla 247,87 mg.g
-1

 pro benzen, 279,81 mg.g
-1

 pro toluen, 342,67 mg.g
-1 

pro 

ethylbenzen a 413,77 mg.g
-1

 pro xylen. V tab. 8 jsou shrnuty příklady využití 

nanomateriálů pro odstraňování organických látek spolu se studovaným vlivem určitých 

parametrů, které sorpci ovlivňují.   

Tabulka 8: Příklady využití uhlíkových nanomateriálů pro odstraňování 

organických látek adsorpcí z vodného roztoku 

Použitý nanomateriál Sorbovaná látka Studovaný vliv Reference 

„as-grown“ CNTs, grafitizované 

CNTs 
1, 2-dichlorbenzen 

kontaktní čas, pH, 

termodynamické parametry 

Peng et al. 

2003 

šest uhlíkových nanomateriálů: 

fulereny, MWCNTs, SWCNTs 

fenanthren, pyren, 

naftalen 

měrný povrch, objem 

mikropórů a mezopórů 

Yang et al. 

2006 

čištěné MWCNTs trihalometany 
pH, vlastnosti povrchu, 

kontaktní čas 

Lu et al. 

2005 

MWCNTs 
fenanthren, pyren, 

naftalen 

kompetitivní polutanty, 

počáteční koncentrace 

organických polutantů 

Yang et al. 

2006 

fuleren C60 naftalen disperse C60, míchání 
Cheng et al. 

2004 

β-cyclodextrin grafted MWCNTs PCBs vlastnosti MWCNTs 
Shao et al. 

2010 

OH-funkcionalizované 

MWCNTs 

fenanthren, lindan, 

atrazin 

měrný povrch, objem 

mezopórů a makropórů, 

funkční skupiny 

Wang et al. 

2010 

SWCNTs 
benzen, toluen, 

chlorbenzen 

funkční skupiny, pH, 

teplota 

Chin et al. 

2010 

NaOCl-oxidované MWCNTs 
benzen, toluen, 

etylbenzen, p-xylen 

kontaktní čas, 

funkcionalizace, počáteční 

koncentrace adsorbátu, pH 

Su et al. 

2010 
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Všeobecné principy adsorpce organických látek 

Vliv na adsorpci mají nejen vlastnosti sorbentu, ale i vlastnosti adsorbátu, v tomto 

případě organických látek. Při adsorpci organických látek platí obecně několik pravidel, 

největší vliv na adsorpci má molekulová hmotnost, rozpustnost a polarita.  

Zjednodušeně lze říct, že čím je molekula větší, tím se lépe sorbuje. Proto se 

vzrůstající molekulovou hmotností vzrůstá schopnost organických látek adsorbovat se na 

povrchu uhlíkového nanomateriálu. Látky s nízkou molekulovou hmotností (např. ethanol) 

jsou pouze slabě adsorbovány, zatímco vysokomolekulární látky, jako některé pesticidy, 

jsou adsorbovatelné velmi dobře. Adsorpci významně ovlivňuje i polarita látek. Mezi 

vysloveně nepolární látky patří např. uhlovodíky, a mezi polární – alifatické alkoholy a 

kyseliny. Polární sorbenty (silikagel, hydratované oxidy, hlinitokřemičitany) lépe sorbují 

polární sloučeniny. Nepolární sorbenty (aktivní uhlí) lépe sorbují nepolární sloučeniny.  S 

polaritou úzce souvisí hodnoty rozdělovacího koeficientu oktanol – voda, Kow, který je 

mírou lipofility (hydrofobity) dané látky, přičemž silně polární látky mají hodnoty Kow 

záporné. Hodnoty Kow se udávají v logaritmickém tvaru. V řadě případů existuje lineární 

korelace mezi log Kow a rozpustností. S klesající rozpustností vzrůstá schopnost adsorpce 

organických látek (Appelo a Postma 1992, Pitter 2009).  

Mechanismy adsorpce organických látek na CNTs 

Výzkum mechanismů adsorpce organických látek (hydrofobní interakce, π-π vazby, 

elektrostatické interakce, vodíkové vazby) přímo na uhlíkové nanotrubičky lze nalézt v 

literatuře (Pan a Xing 2008, Lin a Xing 2008, Yang et al. 2008, Chen et al. 2008). 

Hydrofobní interakce byly zdůrazněny v několika studiích, které se zabývaly např. 

adsorpcí proteinu, naftalenu, herbicidů nebo streptavidinu na CNTs. Jestliže by byly 

hydrofobní interakce jediným mechanismem interakce mezi organickou látkou a povrchem 

CNTs, adsorpce by se dala snadno předvídat pomocí hydrofobních parametrů organických 

látek, jako je Kow nebo Khw (rozdělovací koeficient heptanol-voda). To ale neplatí ve všech 

případech, i když u mnoha organických látek lze korelaci mezi Kow a adsorpčním 

koeficientem pozorovat. Hydrofobní interakce ale ke kompletnímu vysvětlení adsorpce 

organických látek na povrch CNTs nestačí. Např. význam dalšího mechanismu π-π vazeb 

byl demonstrován srovnáním adsorpce několika pečlivě vybraných organických látek na 

CNTs (Pan a Xing 2008). 
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Pan a Xing (2008) uvádějí postup, který pomůže odhalit vliv jednotlivých 

mechanismů na adsorpci organických látek, ve třech následujících krocích: 

 Normalizace sorpčního koeficientu pomocí Khw může vyloučit vliv 

hydrofobních interakcí; výzkum se pak může zaměřit na jiné faktory 

ovlivňující sorpci. Ačkoli Kow byl vždy využíván pro vyjádření hydrofobicity, 

pro normalizaci adsorpčního koeficientu byl uznán jako nepříliš vhodný, 

kvůli možné interakci mezi –OH skupinou a organickými látkami. Vhodnější 

je proto využití Khw. 

 Srovnání adsorpce různorodých organických látek na jednom typu CNTs 

poskytne důležitou informaci o působení různých adsorpčních mechanismů. 

Například porovnání sorpce řady nepolárních látek se stejným Khw ale 

různým počtem π-elektronů může odhalit vliv π-π interakcí. Adsorpce dané 

organické látky na CNTs s různým stupněm oxidace či funkcionalizace by 

měla být studována se zvýšenou pozorností, protože oxidace a 

funkcionalizace nemění a nezvyšuje pouze počet funkčních skupin, ale 

ovlivňuje také velikost povrchu, povrchový náboj a hydrofobicitu CNTs. 

 Sorpční experimenty by mohly být prováděny v organických rozpouštědlech. 

Srovnáním adsorpce dané organické látky v organických rozpouštědlech s 

různou polaritou lze přímo odvodit příspěvek hydrofobních i jiných 

mechanismů. Výhodou provádění sorpčních experimentů v organických 

rozpouštědlech, je i možnost použití vyšších koncentrací organických látek, 

díky jejich lepší rozpustnosti v tomto prostředí. 

To, že je Khw lepším indikátorem hydrofobicity než Kow, potvrzují ve své studii 

adsorpce organických látek (1,3-dichlorbenzenu; 2,4-dichlorfenolu; naphtalenu; 2-naphtolu 

a 1-naphtylaminu) na CNTs s různým stupněm oxidace i Chen et al. (2008). Ve studii byla 

zjištěna afinita sledovaných látek k CNTs v tomto pořadí 1,3-dichlorbenzen/2,4-

dichlorfenol/naphtalen < 2-naphtol << 1-naphtylamin. Tento trend souvisel velmi málo 

s hydrofobicitou sledovaných organických látek. 

Vliv na adsorpci mají také různorodé vlastnosti organických látek, mezi které patří 

morfologie organické molekuly (velikost, tvar) nebo funkční skupiny organických látek. 

Yang et al. (2008) se zabývali adsorpcí různých derivátů anilinu a fenolu na MWCNTs a 
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zjistili silnou závislost adsorpce na pH a na druhu a množství skupin (Cl, NO2, CH3) 

přítomných na organické látce. Adsorpční afinita se zvyšovala se zvyšujícím se počtem 

skupin; Cl, NO2 a CH3 skupiny zvyšovaly adsorpci v následujícím pořadí: NO2 > Cl > 

CH3. 

2.3.3. DRUHY ADSORPČNÍCH PROCESŮ 

Adsorpční procesy mají v přírodě mimořádný význam. Adsorpce a výměna iontů 

probíhající na povrchu tuhých fází se mohou významně podílet na procesech jako je tvorba 

chemického složení přírodních vod, distribuce prvků mezi kapalnou a tuhou fází ve vodě, 

kumulace látek v živých organizmech, chemická reaktivita na tuhých fázích nebo 

odstraňování anorganických i organických toxických látek z vody (Pitter 2009). 

Obecně je adsorpce děj, ke kterému dochází na mezifázovém rozhraní, tj. v místě, 

kde se stýká kapalná fáze, popř. plynná fáze s fází pevnou. Adsorbovaná látka se nazývá 

adsorbát a adsorbující pevná látka sorbent. Při adsorpci dochází k nahromadění adsorbátu 

na povrchu sorbentu (koncentrace na povrchu sorbentu roste, a ve vodném prostředí 

naopak klesá). Při styku pevného sorbentu s kapalnými roztoky se neadsorbují všechny 

složky ve stejné míře a v důsledku toho dochází ke změně ve složení roztoku, kterou je 

možno stanovit různými analytickými metodami. Po určité době dojde k ustavení tzv. 

adsorpční rovnováhy (koncentrace adsorbátu ve vodném prostředí kolísá kolem jedné 

hodnoty). Obecně se při adsorpci v roztocích ustavuje rovnováha mnohem pomaleji než 

při adsorpci z plynné fáze. Opakem adsorpce je proces desorpce využívaný především při 

regeneraci sorbentu. Desorpce probíhá za jiných podmínek, rovnováha je obrácena na 

druhou stranu a absorbovaná látka se naopak z pevného povrchu sorbentu uvolňuje 

(Appelo a Postma 1992). 

Stejně jako u adsorpce z plynné fáze, tak i u adsorpce z roztoku mohou mezi 

sorbentem a složkami roztoku působit síly fyzikální – fyzikální adsorpce, nebo mohou 

vznikat chemické vazby a dochází k chemisorpci. Fyzikální adsorpce není specifická, její 

podstatou jsou van der Waalsovy mezimolekulové síly. Na tuhé fázi se může vytvořit i 

několik vrstev adsorbátu (je dosaženo značné adsorpční kapacity). Fyzikální adsorpce je 

obvykle reverzibilní. Chemisorpce je specifická a funguje na principu elektronové vazby. 

Je vytvořena jen jedna vrstva adsorbátu na aktivních centrech (malá adsorpční kapacita). 
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Chemisorpce je proces ireverzibilní (Bartovská 2010, Pitter 2009). 

Podle druhu adsorbujících se částic se obvykle rozlišuje molekulární adsorpce, kdy 

se adsorbují celé molekuly nebo oba druhy iontů elektrolytu ve stejné míře, a iontová 

adsorpce, při níž se přednostně adsorbuje jeden druh iontů, kationty nebo anionty 

(Bartovská 2010). 

2.3.4. VÝPOČTY ADSORPCE 

Experimentální metody studia adsorpce z roztoků se zakládají na stanovení 

koncentrace látky v roztoku před jeho uvedením do styku se sorbentem a pak po něm. Při 

ustavování adsorpční rovnováhy se musí roztok intenzivně míchat nebo třepat a před 

měřením koncentrace, po ustanovení rovnováhy, se zpravidla centrifuguje. V mnoha 

směrech lze pro teorii i praktické využití adsorpce z roztoků aplikovat poznatky o adsorpci 

plynných směsí. Adsorbované množství je jedním ze základních údajů o adsorpci. Měří se 

jednak rovnovážné adsorbované množství, jednak adsorpční rychlost, tj. závislost 

adsorbovaného množství na čase (Appelo a Postma 1992). Při měření adsorpce z roztoků 

se stanovuje koncentrace látky v roztoku před jeho uvedením do styku se sorbentem a poté 

po ustavení adsorpční rovnováhy. Naměřená data se vyjadřují výrazem: 

)( 00

eee CC
m

V
q    (1) 

kde V0  je objem roztoku o koncentraci rozpuštěné látky Ce
0
, uvedený do kontaktu s 

m gramy tuhého sorbentu a Ce je koncentrace roztoku po dosažení adsorpční rovnováhy. 

Závislost adsorbovaného množství qe na rovnovážné koncentraci Ce je popsána adsorpční 

izotermou. 

2.3.5. ADSORPČNÍ IZOTERMY 

Závislost veličiny qe na složení rovnovážného roztoku po ustavení adsorpční 

rovnováhy se nazývá izoterma koncentrační změny. Izotermy koncentrační změny, dále 

adsorpční izotermy, mohou mít pro dvousložkový systém různé tvary. Teoretické 

zpracováni adsorpce z roztoků je velmi obtížné.  Adsorpční izotermy tedy slouží k 

modelování procesu adsorpce a vyjadřují závislost množství adsorbované látky na 

koncentraci při konstantní teplotě. Adsorbované množství bývá vyjádřeno objemově nebo 



Adéla Matlochová 

Využití nanouhlíkových materiálů pro odstraňování organických látek z podzemních vod 

2013  43 

 

hmotnostně (cm
3
 nebo dm

3
, gram nebo počet molů apod.) a je vztaženo buď na jednotku 

hmotnosti, nebo na jednotku povrchu sorbentu. Rozměr adsorbovaného množství může být 

např. mol.g
-1

, cm
3
.g

-1
, cm

3
.m

-2
, g.g

-1
 apod. (Appelo a Postma 1992, Šráček a Kuchovský 

2003, Šráček a Datel 2009). 

Lineární izoterma 

Je nejjednodušším typem adsorpční izotermy, popisuje děj, kdy je poměr mezi 

koncentrací látky v roztoku a koncentrací téže látky adsorbované na sorbentu konstantní 

při jakékoliv koncentraci. Takto vzniklý podíl se nazývá distribuční koeficient Kd (obr. 6). 

Hlavní nevýhodou lineární adsorpční izotermy je neomezený růst adsorpce při zvýšení 

koncentrace látky ve vodě. Izoterma nepočítá s naplněním adsorpčních míst při určité 

koncentraci (Appelo a Postma 1992). 

Langmuirova izoterma 

Langmuirova adsorpční izoterma byla pojmenována po americkém chemikovi a 

fyzikovi Irvingu Langmuirovi. Navrhl ji v roce 1916 pro popis adsorpce plynů na povrchu 

pevných látek za konstantní teploty. Místo tlaku lze použít také koncentraci látky v 

roztoku. Tato izoterma vychází z předpokladu, že na povrchu pevné látky existuje omezený 

počet míst, na kterých může dojít k adsorpci. Grafické vyhodnocení Langmuirovy 

izotermy je poměrně složité, neboť se jedná o hyperbolu, která se s vzrůstající 

rovnovážnou koncentrací iontu v roztoku asymptoticky blíží maximální sorpční kapacitě. 

Proto se často používá linearizovaný tvar adsorpční izotermy. Vzhledem k tomu že 

Langmuirova izoterma popisuje monovrstvou adsorpci, je zvlášť vhodná pro chemisorpci. 

Adsorbované molekuly se navzájem neovlivňují. Pravděpodobnost adsorpce je stejná na 

všech místech povrchu (Jelínek 2009). 

Rovnice Langmuirova typu: 

)1( e

e

e
bC

bC
aq


   (2) 

kde 

qe je adsorbované množství (mg.g
-1

,  mol.g
-1

), 

Ce je rovnovážná koncentrace v roztoku (mol.l
-1

, mg.l
-1

), 

a je maximální sorpční kapacita (mg.g
-1

, mol.g
-1

), 

b je Langmuirův adsorpční koeficient. 
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Linearizovaná forma Langmuirovy izotermy: 

aCabq ee

1111
    (3) 

Freundlichova izoterma  

Freundlichova izoterma platí pro fyzikální adsorpci a pro adsorpci na heterogenních 

površích s různými aktivními místy. U Freundlichovy izotermy ovšem nenajdeme horní 

limit pro adsorpci, ten se vyskytuje v případě Langmuirovy izotermy (a). Langmuirova 

izoterma platí obvykle pro chemisorpci nebo elektrostatickou adsorpci – na povrchu 

sorbentů se tvoří pouze monomolekulární vrstva a všechna aktivní místa na povrchu jsou 

rovnocenná. 

Freundlichova i Langmuirova izoterma se často vyjadřují v linearizované podobě. 

Konstanty uvedených rovnic je nutno stanovit z experimentálních dat (Bartovská 2010). 

 

Rovnice Freundlichova typu: 

n

efe CKq
/1

   (4) 

kde 

qe je adsorbované množství (mg.g
-1

, mol.g
-1

), 

Kf je Freundlichova empirická konstanta (mg.g
-1

)/(mg.l
-1

)
1/n

, 

n je bezrozměrná empirická konstanta, index heterogenity (0 < n < 1; hodnota n=1 indikuje 

homogenní povrch), 

Ce je rovnovážná koncentrace v roztoku (mol.l
-1

, mg.l
-1

). 

Linearizovaná forma Freundlichovy izotermy: 

efe C
n

Kq ln
1

lnln    (5) 
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Obrázek 6: Adsorpční izotermy 

Langmuir-Freundlichova izoterma 

Langmuir-Freundlichova izoterma je univerzální izoterma, která dokáže simulovat 

adsorpční chování dané látky podle Langmuira i Freundlicha (Chatterje 2009). 

n

ea

n

eam

e
CK

CKQ
q

)1(

)(


   (6) 

kde 

qe je adsorbované množství (mg.g
-1

, mol.g
-1

), 

Qm je adsorpční kapacita (mg.g
-1

, mol.g
-1

), 

Ka je konstanta afinity k adsorpci (l.mg
-1

), 

Ce je rovnovážná koncentrace v roztoku (mol.l
-1

, mg.l
-1

), 

n je bezrozměrná empirická konstanta (index heterogenity). 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. ORGANICKÉ LÁTKY VYBRANÉ K TESTOVÁNÍ SORPCE 

Pro laboratorní experimenty adsorpce z modelových roztoků organických látek byli 

nejprve zvoleni dva zástupci polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs), fenanthren 

a fluoranthen. V další fázi pokračovaly laboratorní experimenty se dvěma zástupci 

uhlovodíků C10-C40, naftou a olejem MOGUL. Tyto látky byly zvoleny proto, že jsou často 

přítomny v kontaminovaných podzemních vodách a jsou především indikátorem znečištění 

ropnými látkami. Pro prezentaci účinnosti sorbentu pro polykontaminované vody, byly 

také uskutečněny testy s reálnými vzorky silně organicky znečištěné podzemní vody z 

konkrétních lokalit. 

3.1.1. POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (PAHS) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky patří do skupiny perzistentních organických 

polutantů (POPs) a jsou přítomny ve všech složkách životního prostředí. Do okolí vstupují 

zejména jako vedlejší produkt průmyslových procesů, spalovacích procesů. Jsou to 

cyklické uhlovodíky, které vznikají kondenzací dvou a více benzenových jader. Jsou velmi 

málo rozpustné ve vodě, ale snadno se rozpouštějí v tucích a olejích. 

V pitných vodách se nacházejí koncentrace PAHs obvykle v jednotkách až desítkách 

ng.l
-1

, v podzemních a povrchových vodách bývají koncentrace vyšší, v desítkách až 

tisících ng.l
-1

. Dominující bývá především koncentrace fluoranthenu. PAHs mají 

významnou schopnost adsorpce na nerozpuštěných látkách, jejímž důsledkem je zvýšená 

koncentrace těchto látek v sedimentech řek a nádrží (Pitter 2009).  

Pro testy adsorpce byli vybráni dva zástupci PAHs – fenanthren a fluoranthen. V 

tab. 9 jsou orientačně uvedeny indikátory znečištění podzemní vody pro tyto dva zástupce 

dle přílohy 1 metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ‚Indikátory znečištění‘ 

z roku 2011. V tab. 10 jsou pak uvedeny vybrané vlastnosti těchto látek. 
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Tabulka 9: Indikátory znečištění podzemní  vody pro PAHs (Zdroj: Metodický 

pokyn MŽP Indikátory znečištění, 2011)  

Podzemní voda 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

fluoranthen 1500 µg.l
-1

 

fenanthren nestanoven 

 

Fenanthren (C14H10) 

Fenanthren se vyskytuje ve formě bílého prášku s modrou fluorescencí. Jeho název je 

odvozen od fenylu a antracenu. V čisté podobě ho lze nalézt v cigaretovém kouři. Je to 

destilační zbytek - redestilát těžkého antracenového oleje. Vzniká během spalování, 

pyrolýzy, pyrosyntézy organické hmoty. Má toxické účinky a může být rakovinotvorný 

(www.irz.cz). Molekula fenanthrenu má atomy uhlíku v jedné rovině (planární molekula). 

Struktura molekuly fenantrenu je znázorněna na obr. 7. Velikost molekuly fenanthrenu je 

1,17 nm x 0,8 nm x 0,34 nm (Zhang et al. 2010). Pro laboratorní experimenty byl použit 

fenanthren 98%, Sigma-Aldrich. 

 

Obrázek 7: Fenanthren 

Fluoranthen (C16H10) 

Čistý fluoranthen je za normálních podmínek nažloutlá krystalická látka práškové 

nebo jehličkové konzistence. Jedná se o látku minimálně rozpustnou ve vodě, avšak dobře 

rozpustnou v olejích a tucích. Struktura molekuly je znázorněna na obr. 8. Vyjma 

laboratorních výzkumů a dalších speciálních činností nemá fluoranthen žádné využití. Je 

obsažen v černouhelném dehtu a asfaltech, které mohou být například součástí starších 

vnitřních ochranných nátěrů ocelových nebo litinových potrubí či nádrží. Stejně jako 

všechny ostatní PAHs, vzniká během spalovacích procesů jakýchkoli materiálů 

obsahujících uhlík, pokud není spalování dokonalé. Dalšími zdroji jsou i automobilová 

doprava, koksárenství, rafinerie ropy nebo výroba hliníku. Fluoranthen je perzistentní látka 
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obecně nebezpečná pro životní prostředí i pro zdraví člověka, je karcinogenní a ohrožuje 

zdravý vývoj plodu (www.irz.cz). Velikost molekuly fluoranthenu je 1,14 nm x 0,95 nm x 

0,38 nm (Yuan et al. 2010). Pro laboratorní experimenty byl použit fluoranthen 98%, 

Sigma-Aldrich. 

 

Obrázek 8: Fluoranthen 

Tabulka 10: Vybrané vlastnosti zástupců PAHs 

Vlastnost Sumární 

vzorec 
Molární hmotnost 

1
Rozpustnost (25°C) 

1
Teplota 

varu 

2
log Kow 

jednotky - (g.mol
-1

) (mg.l
-1

) (°C) - 

fenanthren C14H10 178,2 1,18 332 4,5 

fluoranthen C16H10 202,3 0,26 384 5,2 

1
hodnota z databáze GESTIS Substance Database (2010) 

2
doporučená hodnota databáze LOG KOW Databank (Sangster, 2013)

  

  

3.1.2. UHLOVODÍKY C10-C40 

Hlavním zdrojem uhlovodíků jsou produkty získávané z ropy – benzín (směs 

uhlovodíků C4 - C12), petrolej (směs uhlovodíků C12 - C18), motorová nafta (C9-C20), 

minerální oleje (směs uhlovodíků C16 – C40), asfalt. Pro stanovování indikátoru možného 

znečištění ropnými látkami na kontaminovaných lokalitách jsou využívány uhlovodíky 

C10-C40 jako parametr stanovený metodou plynové chromatografie. Pro tuto práci byla pro 

adsorpční experimenty vybrána motorová nafta a olej MOGUL, které se v laboratořích 

Centra nanotechnologií používají jako standardy pro stanovení uhlovodíků C10-C40. Nafta i 

olej MOGUL jsou směsi kapalných uhlovodíků, bez přidaných aditiv. 

3.1.3. REÁLNÉ VZORKY ORGANICKY ZNEČIŠTĚNÉ PODZEMNÍ VODY 

Pro ověření účinnosti adsorpce organických látek z reálných vzorků kontaminované 

podzemní vody byly vybrány následující tři lokality s předpokládanou zvýšenou 

http://www.irz.cz/
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koncentrací organických látek: 

Lokalita Ostramo 

Lokalita laguny Ostramo byla zvolena z důvodu snadné dostupnosti a znečištění 

ropnými látkami, u kterých byla testována i adsorpce z modelových roztoků organických 

látek. V areálu byly odebrány vzorky kontaminované podzemní vody s předpokládanými 

zvýšenými koncentracemi organických látek - nepolárních extrahovatelných látek (NEL). 

Vzorky byly odebrány na vstupu vody do dekontaminační stanice. Zdejší areál skládek i 

s přilehlým okolím je ve správě státního podniku Diamo. Kontaminace areálu má původ v 

ukládání odpadu z rafinérské výroby zahájené na konci 19. století. Od roku 1965 zde byl 

také ukládán odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku 

OSTRAMO Ostrava. 

Vzorky Pardubice 

Lokalita Synthesia, a.s. Pardubice byla zvolena z toho důvodu, že společnost 

Geotest, a.s. zde předpokládala využití technologie adsorpce na uhlíkovém nanomateriálu 

při pilotních testech projektu VaV: FR-TI1/389 a případně i uvedení této technologie do 

plného provozu. V areálu Synthesia, a.s. v Pardubicích byly odebrány vzorky 

kontaminované podzemní vody se zvýšenými koncentracemi různých organických látek, 

například monocyklických aromatických uhlovodíků (benzenu, toluenu), chlorovaných 

aromatických uhlovodíků (chlorbenzenů), a jiných (anilinu, chloranilinu). Kontaminace na 

zájmové lokalitě je spjata s dlouhodobou existencí chemické výroby (od výroby výbušnin, 

barviv, plastických hmot, hnojiv až po farmaceutika atd.). Výroba chemických látek v 

Pardubicích se rozvíjela přibližně už od roku 1920. 

Vzorky Deza 

Lokalita Deza v Ostravě byla vybrána jednak z důvodu dobré dostupnosti, jednak 

kvůli předpokládané koncentraci PAHs, u nichž byla sledována i adsorpce z modelových 

roztoků organických látek. Na lokalitě v areálu DEZA v Ostravě byly odebrány vzorky 

kontaminované podzemní vody z vrtu čerpací bariéry se zvýšenými koncentracemi 

organických látek, především monocyklických aromatických uhlovodíků (BTEX) a 

polycyklických aromatických uhlovodíků (naftalen, benzo(a)pyren). Původ kontaminace 

na lokalitě je zde dán dlouhou historií chemické výroby, která zahrnovala především 

zpracování dehtů a benzolu z koksoven ostravsko-karvinského revíru. 
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3.2. METODY PRO CHARAKTERIZACI SORBENTU 

3.2.1. CHARAKTERIZACE POVRCHU MWCNTS
NC7000

 

Pro charakterizaci povrchu byly využity metody infračervené spektrometrie, 

Ramanovy spektroskopie a Boehmovy titrace. 

Pro charakterizaci povrchu a zjištění výskytu karboxylových, karbonylových a 

hydroxylových skupin na vnějším i vnitřním povrchu MWCNTs
NC7000

 byla nejprve využita 

infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací - FTIR spektrometrie. Principem 

metody je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem. Záznamy FTIR byly 

pořízeny na Centru nanotechnologií, VŠB-TUO na spektrometru FT-IR  Nicolet 6700. 

Určení funkčních skupin se provádí na základě charakteristických vibrací. Pro identifikaci 

funkčních skupin jsou vhodné absorpční pásy mající vrcholy v intervalu 4000 – 1300 cm
-1

 

(Volka et al. 2006). 

Pro ověření výskytu funkčních skupin na povrchu sorbentu byla poté provedena i 

Boehmova titrace, následujícím postupem: 

Nejdříve bylo do tří 100 ml plastových nádob odváženo 150 mg MWCNTs
NC7000

. K první 

navážce MWCNTs
NC7000

 bylo přidáno 50 ml 0,05 M NaHCO3, ke druhé navážce 50 ml 

0,05 M Na2CO3 a ke třetí navážce 50 ml 0,05 M NaOH. Tyto tři vzorky byly 24 hodin 

třepány na mechanické třepačce a poté přefiltrovány. K 10 ml filtrátu odebraného pipetou 

bylo přidáno následující množství 0,05 M HCl: 20 ml pro NaHCO3 a NaOH filtráty and 30 

ml pro Na2CO3 filtrát. Okyselené roztoky byly poté zpětně titrovány 0,05 M NaOH po 

přidání tří kapek indikátoru fenolftaleinu. Množství funkčních skupin bylo vypočítáno na 

základě předpokladu, že NaHCO3 reaguje s karboxylovými skupinami, Na2CO3 

s karboxylovými a laktonovými skupinami a NaOH s karboxylovými, laktonovými a 

fenolovými skupinami. 

Ramanova spektra byla získána na konfokálním Ramanově mikroskopu 

XploRATM (HORIBA Jobin Yvon) při 100 násobném zvětšení za použití laseru 532 nm. 

Měřený vzorek byl nejdříve nakápnut na podložní sklíčko, vysušen a následně měřen v 

několika bodech. 
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3.2.2. POTENCIÁL ZETA 

Měření potenciálu zeta probíhalo na přístroji Zetasizer NANO (S Series), Malvern 

Instruments, při hodnotách pH 4-12. Pro úpravu pH byly využity roztoky 0,025 M HCl a 

0,025 M NaOH. Měření bylo provedeno celkem třikrát pro každou hodnotu pH a výsledný 

potenciál zeta je průměrnou hodnotou všech měření.  

3.2.3. TOXICITA 

Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na 

vodní organismy. Testy toxicity se provádějí v souladu s českou technickou normou 

ČSN EN ISO 8692: Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas. 

Zelené řasy se řadí do skupiny necévnatých rostlin, které se přirozeně vyskytují v našich 

vodních ekosystémech, a tudíž představují důležitou součást potravního řetězce. Jako 

testovací organismus se používá zelená řasa Desmodesmus subspicatus (obr. 9). Test 

umožňuje sledovat nejen inhibiční (toxické) účinky, ale i stimulační efekty, tzv. úživnost. 

Test spočívá v měření nárůstu koncentrace biomasy řas v jednotlivých testovaných 

vzorcích ve srovnání s kontrolou, která je tvořena řasovým živným mediem.  

Za účelem stanovení toxicity vodného výluhu uhlíkových nanotrubiček (výluh byl 

připraven přidáním 0,5 gramu nano-uhlíku k 1 litru demineralizované vody a 

čtyřhodinovým třepáním) byla nutná filtrace vzorku. Filtrace byla provedena přes 

membránový filtr o velikosti pórů 0,45 μm. Hodnota pH vodného výluhu činila 8,14, takže 

nebylo třeba upravovat hodnotu pH. V případě, že je pH vodného výluhu nízké, upravuje 

se hodnota pH podle normy ČSN EN ISO 8692 na 8,1 ± 0,2.  Ze zkoušeného vodného 

výluhu byly připraveny dva paralelní vzorky, spolu s řasovou kontrolou, které se 

naočkovaly stejným množstvím testovací řasové suspenze tak, aby počáteční koncentrace 

byla 10 000 řasových buněk v 1 ml inokulační kultury, a následně doplnily živným 

médiem. Takto připravené zkušební vzorky se kultivovaly za stálých teplotních i 

světelných podmínek po dobu 72 hod. Pro měření řasové hustoty buněk byl použit optický 

mikroskop s Bürkerovou počítací komůrkou. Měření bylo prováděno v pravidelných 24 

hodinových intervalech. Po 72 hod byl řasový test vyhodnocen dle normy 

ČSN EN ISO 8692. 
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Obrázek 9: Mikroskopický snímek Desmodesmus subspicatus 

(Zdroj: Lukavsky et al., 1992) 

3.2.4. RAMANOVA MIKROSKOPIE VÝLUHU SORBENTU 

Možný problém při aplikaci uhlíkových nanotrubiček jako sorbentu představuje 

jejich následná separace z vyčištěné vody tak, aby nanočástice uhlíku s navázanými 

(toxickými) polutanty nemohly dále migrovat ve vodním prostředí. Z tohoto důvodu byl 

vodný výluh MWCNTs
NC7000

 podroben testu pod Ramanovým mikroskopem. Výluh byl 

připraven postupem analogickým se sorpčními testy. K navážce asi 0,05 g nano-uhlíku 

bylo přidáno 11 ml demineralizované vody, poté byl vzorek po dobu čtyř hodin třepán a 

následně odstředěn při 2500 ot/min po dobu deseti minut. K analýze bylo odebráno 5 ml 

výluhu (volná fáze bez viditelných částic zůstávajících i po odstředění na hladině).  

Vzorek byl poté nakápnut na podložní sklíčko, vysušen a následně měřen v několika 

bodech konfokálním Ramanovým mikroskopem XploRATM (HORIBA Jobin Yvon) s 

použitým laserem 532 nm při 100x zvětšení. 

3.3. METODY ADSORPCE ORGANICKÝCH LÁTEK 

V této kapitole je uveden navržený postup použitý pro adsorpční experimenty 

s připravenými roztoky organických látek a také s reálnými vzorky znečištěných vod, 

jednak pro vsádkovou adsorpci (tzv. statické podmínky), jednak pro kolonovou adsorpci 

(tzv. dynamické podmínky). 

3.3.1. VSÁDKOVÁ ADSORPCE 

Princip vsádkové adsorpce (statický způsob) spočívá v nepřetržitém kontaktu 
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sorbentu s roztokem obsahujícím adsorbovatelné látky za neustálého promíchávání či 

protřepávání. Vsádková adsorpce byla odzkoušena pro různé množství sorbentu, různé 

koncentrace organických látek, různý kontaktní čas a různý objem roztoku. Dále je uveden 

pouze obecný postup. Konkrétní podmínky adsorpce jsou vždy uvedeny u jednotlivých 

látek. Celkově bylo provedeno a vyhodnoceno 145 vsádkových testů adsorpce organických 

látek na nanomateriálu MWCNTs
NC7000

. Adsorpce byla prováděna jednak z připravených 

roztoků fenantrenu, fluoranthenu, nafty, oleje MOGUL o různé známé koncentraci, jednak 

z reálných vzorků znečištěné vody. Pro nalezení metodiky bylo nutné nejdříve určit 

vhodný postup přípravy vzorku, a to především dostačující navážku sorbentu a kontaktní 

čas nutný pro ustavení adsorpční rovnováhy. Adsorpce probíhala vždy při laboratorní 

teplotě, beze změny pH.  

Na analytických vahách bylo odváženo do centrifugačních zkumavek nebo 

odměrných baněk určité množství sorbentu MWCNTs
NC7000

 s přesností na 0,1 mg. Poté 

byla přidána demineralizovaná voda a dále známý objem připraveného zásobního roztoku 

zkoumané organické látky o určité koncentraci, případně reálný vzorek kontaminované 

vody. Sorbent MWCNTs
NC7000

 má po smíchání s vodou tendenci se do několika minut 

usadit, pouze malá část uhlíkatých částic zůstává na hladině nebo rozptýlená ve vodě. 

Takto připravené suspenze byly třepány po stanovenou dobu na mechanické třepačce 

(modelové roztoky a některé reálné vzorky), případně míchány na magnetickém míchadle 

(reálné vzorky). Za tuto dobu došlo k ustavení rovnováhy mezi kapalnou a pevnou fází. 

Kapalná a pevná fáze byla poté u modelových roztoků org. látek oddělena v odstředivce 

během deseti minut při rychlosti 2500 ot./min. Reálné vzorky byly přefiltrovány přes 

papírový filtr. Po odstředění zůstává část uhlíkových částic na hladině.  

V kapalné fázi bylo poté stanoveno zbývající množství organických látek a 

porovnáno s jejich počáteční koncentrací. Pro toto stanovení bylo nejdříve potřeba provést 

extrakci. Byly odzkoušeny dvě extrakční techniky – extrakce kapalina-kapalina (LLE) a 

extrakce tuhou fází (SPE), jejichž postup je uveden v kapitolách 3.3.3 a 3.3.4.  

Adsorpce fenanthrenu z vodného roztoku 

Adsorpčním experimentům předcházela příprava zásobního roztoku fenanthrenu 

v methanolu. Celkem bylo provedeno 50 adsorpčních experimentů s modelovými roztoky 

fenanthrenu.  
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Postup: 

Na analytických vahách bylo do 11 ml centrifugačních zkumavek odváženo množství 

MWCNTs
NC7000

 s přesností na 0,1 mg. Poté bylo pipetou přidáno 11 ml demineralizované 

vody a mikrodávkovačem příslušné množství zásobního roztoku fenantrenu v µl. Takto 

připravené vzorky byly kontinuálně třepány na mechanické třepačce po dobu, během níž 

došlo k adsorpci fenantrenu na MWCNTs
NC7000

.  Adsorpční experimenty byly prováděny 

při laboratorní teplotě, bez úpravy pH. V tab. 11 jsou uvedeny různé podmínky, při kterých 

adsorpce fenanthrenu probíhala. Pro metodiku vyhodnocení adsorpčních experimentů byly 

srovnány dvě techniky extrakce – SPE a LLE. 

Tabulka 11: Testované podmínky adsorpce pro fenanthren 

Kontaktní čas Počáteční koncentrace Navážka sorbentu 

(h) (mg.l
-1

) (g) 

0,5 1,79 0,01 

1 3,58 0,02 

1,5 4,35 0,03 

2 5,37 0,05 

4 7,16 0,07 

5 8,95 1 

22 
 

 

24 
 

 

 

Adsorpce fluoranthenu z vodného roztoku 

Adsorpčním experimentům předcházela příprava zásobního roztoku fluoranthenu 

v methanolu. Celkem bylo provedeno 25 adsorpčních experimentů s modelovými roztoky 

fluoranthenu.  

Postup: 

Postup adsorpčních experimentů se odvíjel od výsledků experimentů s fenanthrenem. 

Na analytických vahách bylo do 11 ml centrifugačních zkumavek odváženo 0,05 g 

MWCNTs
NC7000

 s přesností na 0,1 mg. Poté bylo pipetou přidáno 11 ml demineralizované 

vody a mikrodávkovačem příslušné množství zásobního roztoku fluoranthenu v µl. Takto 

připravené vzorky byly kontinuálně třepány na mechanické třepačce po dobu čtyř hodin, 
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během níž došlo k adsorpci fluoranthenu na MWCNTs
NC7000

. Adsorpční experimenty byly 

prováděny při laboratorní teplotě, bez úpravy pH. Počáteční koncentrace fluoranthenu se 

pohybovaly v rozmezí 1,06 mg.l
-1

 až 89,7 mg.l
-1

. Pro metodiku vyhodnocení adsorpčních 

experimentů byly srovnány dvě techniky extrakce – SPE a LLE. 

Kompetitivní adsorpce fenanthrenu a fluoranthenu  

 Kromě jednoduchých adsorpčních experimentů bylo provedeno i 10 testů 

kompetitivní adsorpce s fenanthrenem a fluoranthenem. Podmínky byly nastaveny stejně 

jako u jednoduché adsorpce: kontaktní čas 4 hodiny, množství MWCNTs
NC7000

 0,05 g, 

laboratorní teplota, bez úpravy pH. Počáteční koncentrace se pohybovala v rozmezí 1,45 - 

7,25 mg.l
-1

 pro fenanthren a 17,95 – 89,7 mg.l
-1

 pro fluoranthen. 

Adsorpce nafty z vodného roztoku 

Adsorpčním experimentům předcházela příprava zásobního roztoku nafty v acetonu. 

Celkem bylo provedeno 20 adsorpčních experimentů s modelovými roztoky nafty.  

Postup: 

Na analytických vahách bylo do 11 ml centrifugačních zkumavek odváženo 0,05 g 

MWCNTs
NC7000

 s přesností na 0,1 mg. Poté bylo pipetou přidáno 11 ml demineralizované 

vody a mikrodávkovačem příslušné množství zásobního roztoku nafty v µl. Takto 

připravené vzorky byly kontinuálně třepány na mechanické třepačce po dobu dvaceti čtyř 

hodin, během níž došlo k adsorpci nafty na MWCNTs
NC7000

. Adsorpční experimenty byly 

prováděny při laboratorní teplotě, bez úpravy pH. Počáteční koncentrace nafty byly 

v rozmezí 9,15 mg.l
-1

 až 45,78 mg.l
-1

. Pro metodiku vyhodnocení adsorpčních experimentů 

byla zvolena extrakce LLE. 

Adsorpce oleje MOGUL z vodného roztoku 

Adsorpčním experimentům předcházela příprava zásobního roztoku oleje MOGUL 

v acetonu. Celkem bylo provedeno 20 adsorpčních experimentů s modelovými roztoky 

oleje MOGUL.  

Postup: 

Na analytických vahách bylo do 11 ml centrifugačních zkumavek odváženo 0,05 g 

MWCNTs
NC7000

 s přesností na 0,1 mg. Poté bylo pipetou přidáno 11 ml demineralizované 
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vody a mikrodávkovačem příslušné množství zásobního roztoku oleje v µl. Takto 

připravené vzorky byly kontinuálně třepány na mechanické třepačce po dobu dvaceti čtyř 

hodin, během níž došlo k adsorpci oleje na MWCNTs
NC7000

.  Adsorpční experimenty byly 

prováděny při laboratorní teplotě, bez úpravy pH. Počáteční koncentrace oleje byly 

v rozmezí 0,009 mg.l
-1

 až 0,046 mg.l
-1

. Pro metodiku vyhodnocení adsorpčních 

experimentů byla zvolena extrakce LLE hexanem. 

Adsorpce organických látek z reálných vzorků podzemních vod – lokalita 

Ostramo 

Na lokalitě „Laguny Ostramo“ byl v červnu 2011 odebrán směsný vzorek vody 1O 

na vstupu do dekontaminační stanice. Byla provedena adsorpce (obr. 10) tak, že k 1 litru 

vzorku bylo přidáno 0,5 g sorbentu. Adsorpce byla vyhodnocena po 24 hodinách míchání 

magnetickým míchadlem. Po extrakci hexanem bylo na plynovém chromatografu GC/FID 

stanoveno jako parametr C10-C40 množství nepolárních extrahovatelných látek. 

 

Obrázek 10: Míchání při vsádkové adsorpci organických látek ze vzorku 1O 

(Autor: Adéla Matlochová 2011) 

Adsorpce organických látek z reálných vzorků podzemních vod – lokalita Deza 

Na lokalitě Deza byly odebrány dva reálné vzorky kontaminované vody. Směsný 

vzorek, označený jako 1D, s vysokou koncentrací převážně monocyklických a 

polycyklických aromatických uhlovodíků byl odebrán v listopadu 2010. Další vzorek 

označený dále jako 2D byl odebrán v květnu 2013 pro upřesnění předchozího měření na 

novém přístroji GC/MSD. Vzorek 2D byl odebrán přímo z jednoho vrtu čerpací bariéry.  
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Ve vzorku 1D byla nejdříve stanovena počáteční koncentrace organických látek, 

vyjádřena jako celkový organický uhlík TOC. K 11 ml vzorku bylo pak přidáno 0,2 g 

MWCNTs
NC7000

. Vzorek se sorbentem byl 24 hodin třepán na mechanické třepačce. Poté 

byla pevná a kapalná fáze oddělena centrifugací při 2500 ot./min. Kapalná fáze byla 

extrahovaná metodou LLE pomocí DCM. Extrakt byl analyzován metodou GC/FID a 

následně stanoven TOC. Nakonec byl proveden pokus se zpětnou desorpcí adsorbovaných 

látek do vodného roztoku. K použitému sorbentu bylo přidáno 11 ml demineralizované 

vody, vzorek byl opět třepán na třepačce po dobu 24 hodin při laboratorní teplotě s 

přídavkem modifikátoru. Stejným postupem jako v předchozím případě byla oddělená 

kapalná fáze od pevné a kapalná fáze byla extrahovaná DCM. Následně byla v extraktu 

stanovena koncentrace TOC metodou GC/FID. Monocyklické a polycyklické aromatické 

uhlovodíky obsažené ve vodě nebyly metodou GC/FID jednotlivě identifikovány. Detailní 

analýza byla provedena až se vzorkem 2D. 

U vzorku 2D byla provedena vsádková adsorpce stejným postupem jako u vzorku 2P 

(lokalita Pardubice), postup je uveden v následující kapitole. 

Adsorpce organických látek z reálných vzorků podzemních vod – lokalita 

Pardubice 

Na lokalitě byly odebrány v různém období dva vzorky kontaminované vody - 

vzorek 1P v červenci 2012 a vzorek 2P v říjnu 2012. U vzorku 1P byla provedena analýza 

původního složení metodou GC/MSD. Poté byl ke 250 ml vzorku přidán přibližně 1g 

MWCNTs
NC7000

 a po 24 hodinách třepání na mechanické třepačce byl sorbent oddělen od 

kapalné fáze filtrací. Dále byla provedena extrakce DCM a analýza vzorku na GC/MSD, 

pro přehled, které organické látky zůstávají po adsorpci v roztoku. Dále byla se vzorkem 

1P provedena vsádková adsorpce s různými navážkami sorbentu (0,2 g, 0,5 g, 0,75 g a 1 g) 

a 250 ml kontaminované vody. Statická adsorpce byla vyhodnocena po 24 hodinách třepání 

na mechanické třepačce stanovením celkového organického uhlíku TOC na GC/FID. 

Se vzorkem 2P byla provedena vsádková adsorpce s různými navážkami 

MWCNTs
NC7000 

(tab. 12). Adsorpce byla vyhodnocena tentokrát už po jedné hodině třepání 

na mechanické třepačce (krátký kontaktní čas byl zvolen kvůli rychlému odbarvení vzorku, 

viz obr. 11). Organické látky, které zůstaly po adsorpci v roztoku, byly poté analyzovány 

na GC/MSD. 
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Obrázek 11: Odbarvení vzorku 2P - vlevo před sorpcí, vpravo po sorpci 

(Autor: Adéla Matlochová) 

Tabulka 12: Přehled reálných vzorků využitých při vsádkové adsorpci za 

různých podmínek 

 
Vzorky Označení Objem vzorku (ml) Navážka sorbentu (g) Kontaktní čas (h) 

Lokalita Ostramo 1O 
 

1000 0,5 24 

Lokalita Deza 1D 
 

11 0,2 24 

 

 

 

2D 

O 250 0 1 

A 250 0,9 1 

B 250 1,5 1 

Lokalita Pardubice 1P 
 

250 1 24 

 

 

 

 

 

 

 

1P 

 
250 0,2 24 

 
250 0,5 24 

 
250 0,8 24 

 
250 1 24 

2P 

 

O 250 0 1 

A 250 0,9 1 

B 250 1,5 1 

 

3.3.2. KOLONOVÁ ADSORPCE 

Kolonová adsorpce představuje tzv. dynamický způsob adsorpce, kdy znečištěná 

voda protéká přes nehybnou vrstvu sorbentu v koloně. Dynamickými testy je třeba stanovit 

především rychlost průtoku vody kolonou, potřebné množství sorbentu, způsob fixace 

sorbentu apod. Jako kolona může být použita kolona skleněná či plastová. Spodní část 

kolony je na místě výtoku opatřená fritou, nebo alespoň ucpávkou ze skelné vaty, aby se 
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zabránilo průniku pevných částic do odtékající kapalné fáze. Na vrstvu skelné vaty je 

naneseno vhodné množství sorbentu, množství odpovídá velikosti kolony a předpokládané 

kontaminaci. Kolonka je vhodně upevněna ve stojanu. Kontaminovaná voda se přivádí 

obvykle seshora a protéká kolonou samospádem nebo pomocí podtlakového čerpadla 

konstantním průtokem. Na výtoku je umístěna vhodná nádoba, do které je jímána vyčištěná 

kapalina po průchodu sorbentem. V pravidelných časových intervalech je odebírán vzorek 

vyčištěné vody, který je vhodným způsobem upraven a použit k analýze. Analýzou se 

zjišťuje koncentrace sledované látky. Z výsledků je konstruována tzv. průniková křivka, 

která popisuje zádrž látky v sorbentu, buď v závislost na čase, nebo na proteklém objemu. 

V čase t=τ dochází k průniku látky, v čase t=t0 dochází k vyrovnání koncentrace na vstupu 

a výstupu ze sorpční kolony, v tomto čase je sorbent zcela vyčerpán. Sorpční kapacita 

sorbentu se snadno stanoví z hodnoty času průniku τ. 

K experimentům byla použita plastová kolona o objemu 2 ml, na dno kolony byl 

umístěn smotek skelné vaty, poté vrstva mořského písku a dále odvážené množství 

sorbentu. Vrstva skelné vaty složí k tomu, aby se zabránilo průniku pevných částic do 

odtékající kapalné fáze. Mořský písek rovněž slouží jako filtr pevných částic, a zároveň 

napomáhá udržení konstantního průtoku. Takto sestavená kolona byla před použitím po 

dobu deseti minut promývána demineralizovanou vodou. 

Kolonová adsorpce fenanthrenu z vodného roztoku  

Kolonová adsorpce z modelového roztoku fenanthrenu probíhala za laboratorní 

teploty, bez úpravy pH. Objem vody, která protekla kolonou, byl 2 litry.  Navážka sorbentu 

činila 0,0316 g a počáteční koncentrace fenanthrenu byla 9,875 mg.l
-1

. Vzorek protékal 

rychlostí přibližně 4 ml.min
-1

. Každou hodinu byl odebírán vzorek proteklé vody 

k analýze. Voda protékala kolonou celkem 9 hodin. Sestavení aparatury, které je stejné pro 

všechny dynamické testy, je vidět na obr. 12. 
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Obrázek 12: Kolonová adsorpce fenanthrenu 

Kolonová adsorpce fluoranthenu z vodného roztoku 

Kolonová adsorpce z modelového roztoku fluoranthenu byla provedena celkem 

třikrát, vždy za laboratorní teploty, bez úpravy pH roztoku. 

A) Objem vody, která protekla kolonou, byl 2 l. Navážka sorbentu činila 0,03 g a 

počáteční koncentrace fluoranthenu byla 1,91 mg.l
-1

. Vzorek protékal rychlostí 

přibližně 5 ml.min
-1

. 

B) Objem vody, která protekla kolonou, byl 2 l. Navážka sorbentu činila 0,03 g a 

počáteční koncentrace fluoranthenu byla 3,17 mg.l
-1

. Vzorek protékal rychlostí 

přibližně 4 ml.min
-1

. 

C) Objem vody, která protekla kolonou, byl 4,9 l. Navážka sorbentu činila 0,03 g a 

počáteční koncentrace fluoranthenu byla 0,79 mg.l
-1

. Vzorek protékal rychlostí 

přibližně 8 ml.min
-1

. 

Kolonová adsorpce z reálných vzorků – lokalita Pardubice 

Kolonová adsorpce kontaminované vody probíhala stejným způsobem jako u 

kolonové adsorpce fenanthrenu a fluoranthenu. Byla provedena 2x se vzorkem 1P a 

dvakrát se vzorkem 2P. V pravidelných časových intervalech byl odebírán vzorek 10 ml 
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vyčištěné vody, který byl však poté analyzován plynovým chromatografem GC/MSD 

Agilent Technologies 7890/5975C s Triple-Axis detektorem. 

1P-a) Objem vody, která protekla kolonou, byl při prvním pokusu 0,8 l. Navážka sorbentu 

činila 0,06 g. Vzorek protékal rychlostí přibližně 4 ml.min
-1

. 

1P-b) U druhého pokusu činil objem kontaminované vody proteklé kolonou 1,6 l. Navážka 

sorbentu byla 0,05 g. Vzorek protékal rychlostí přibližně 5 ml.min
-1

. 

2P-a) Objem vody, která protekla kolonou, byl 3,7 l. Navážka sorbentu činila 0,035 g. Aby 

nedocházelo k ucpávání kolony velkým množstvím nerozpuštěných látek, byla voda 

ponechána dva dny v klidu, aby se částice usadily na dně. Voda kolonou protékala celkem 

21 hodin. 

2P-b) Kvůli nedostatečné adsorpci organických látek v případě 2P-a) byla kolonová 

adsorpce zopakována s větší skleněnou kolonou a větší navážkou sorbentu 0,5 g. 

Uspořádání kolony bylo stejné, na výpusti vrstva skleněné vaty, nad ní vrstva písku a nad 

ní 0,5 g sorbentu. V tomto případě nebylo nutné použít čerpadlo, voda protékala kolonou 

samospádem. Objem vody 250 ml protékal kolonou po dobu 60 minut, během této doby 

byly vzorky odebírány co patnáct minut. 

3.3.3. EXTRAKCE KAPALINA-KAPALINA (LLE) 

Extrakce kapalina-kapalina (LLE, Liquid - Liquid Extraction) patří ke klasickým 

extrakčním technikám. Principem je protřepávání analyzovaného vzorku vody s 

extrakčním rozpouštědlem. Extrakci byla provedena manuálně protřepáváním v dělicích 

nálevkách. Elektronickou pipetou byl odebrán určitý objem kapalné fáze vzorku (pokud 

možno bez částic sorbentu) do dělicí nálevky. Poté bylo přidáno určité množství 

rozpouštědla (dichlormethan pro extrakci PAHs; hexan pro extrakci nafty a oleje) a po 

dobu cca pěti minut byl vzorek ručně protřepáván, tento postup byl poté ještě dvakrát 

zopakován. Z dělící nálevky se pak oddělilo rozpouštědlo s vyextrahovanou složkou. Tento 

objem byl dále upraven přidáním bezvodého síranu sodného, aby se odstranily případné 

nečistoty nebo kapičky vody. Objem extraktu byl poté odpařen v proudu dusíku na 1 ml a 

připraven do vialky k chromatografické analýze. Před vlastní analýzou na plynovém 

chromatografu bylo ještě potřeba vzorek přefiltrovat přes filtr 0,45 μm. V případě, že 

připravené vzorky nemohly být ihned analyzovány, byly uchovávány v mrazničce při -4°C. 
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3.3.4. EXTRAKCE TUHOU FÁZÍ (SPE) 

Extrakce tuhou fází (SPE, Solid Phase Extraction) je technika přípravy vzorku 

využívaná pro extrakci středně těkavých a netěkavých látek a jejich zakoncentrování. 

Dochází zároveň i k odstranění nežádoucích látek, které by mohly rušit následná analytická 

stanovení. Výhodou oproti klasické extrakci kapalina-kapalina má být především snížení 

spotřeby organických rozpouštědel, zjednodušení a urychlení extrakčního postupu a 

zvýšení správnosti a přesnosti metody. Analyty v kapalné fázi jsou zadržovány na tuhém 

sorbentu, který je uložen ve speciálních SPE kolonkách.  

Nejdříve byla provedena aktivace sorbentu v kolonkách propláchnutím 2 ml 

methanolu. Po odstředění byl pak celý kapalný objem vzorku nadávkován na kolonky, aby 

mohl pomalu procházet přes tuhý sorbent. Před elucí byly kolonky propláchnuty 2 ml 

isopropanolu, aby se odstranily nežádoucí látky. Následně byly kolonky vysušovány 

proudem dusíku po dobu asi jedné hodiny. Zachycený analyt byl pak vyeluován 2 ml 

dichlormethanu. Spotřeba rozpouštědla tak byla oproti klasické extrakci třikrát nižší. 

Objem extraktu byl poté odpařen v proudu dusíku na 1 ml a připraven do vialky 

k chromatografické analýze. V případě, že připravené vzorky nemohly být ihned 

analyzovány, byly uchovávány v mrazničce při -4°C. 

3.3.5. ANALÝZA VZORKŮ 

Adsorpce organických látek na MWCNTs
NC7000

 byla vždy zjištěna rozdílem 

počáteční koncentrace a rovnovážné koncentrace v roztoku. Analýzy rovnovážných 

koncentrací organických látek u modelových roztoků po sorpci byly provedeny plynovým 

chromatografem Agilent Technologies 6890N Network GC Systém s injektorem Agilent 

Technologies 7683B Series a detektorem FID. U většiny reálných vzorků podzemní vody 

byly analýzy provedeny plynovým chromatografem GC/MSD Agilent Technologies 

7890/5975C s Triple-Axis detektorem. 

3.3.6. POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A STANDARDY 

K laboratorním testům adsorpce byly potřeba níže uvedené chemikálie. Pro přípravu 

všech vzorků byla použita demineralizovaná voda připravená systémem MilliQ, Millipore.  
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 fenanthren - C14H10 (98%, Sigma-Aldrich) 

 fluoranthen – C16H10 (98%, Sigma-Aldrich) 

 isopropanol  - C3H8O 

 methanol - CH3OH 

 dichlormethan (DCM) - CH2Cl2 

 bezvodý síran sodný (Na2SO4) 

 nafta 

 olej MOGUL 

 aceton 

3.3.7. LABORATORNÍ POMŮCKY  

Níže jsou uvedeny laboratorní pomůcky použité při adsorpčních experimentech. 

 SPE kolonky Varian – fáze C18 

 filtr 0,45 μm 

 elektronické pipety v rozsahu 500 μl až 5000 μl  

 centrifugační zkumavky s objemem 11 ml  

 odměrné válce s objemem 15 ml – 2000 ml 

 střička s demineralizovanou vodou  

 dělicí nálevky 100 ml – 1000 ml 

 mikrodávkovače Hamilton v rozsahu 0,01 ml až 0,1 ml  

 mikrodávkovače Hamilton v rozsahu 0,1 ml až 0,5 ml  

 laboratorní odměrné sklo o objemu 1 ml  

 vialky s víčky a septy (1 ml) 

 odměrné baňky 10 ml – 2000 ml 

 kádinky 

 injekční stříkačky s objemem 2-10 ml 

3.3.8. OSTATNÍ PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ 

Kromě výše zmíněných laboratorních pomůcek bylo při práci využito následující 

přístrojové vybavení: 
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 centrifuga 

 ultrazvuková vana 

 mechanická třepačka 

 analytické váhy 

 GC Agilent Technologies 6890N Network, FID detektor 

 GC/MSD Agilent Technologies 7890/5975C,  Triple-Axis detektor 

3.3.9. POUŽITÝ SOFTWARE 

Pro zpracování dat této disertační práce byly využity tyto programy: naměřená data 

byla zpracována programovým vybavením jednotlivých přístrojů, strukturní vzorce 

organických látek byly vytvořeny v programu ACD/ChemSketch Freeware verze 10.0 a 

adsorpční izotermy byly modelovány v programu MATLAB/MathWorks. 



Adéla Matlochová 

Využití nanouhlíkových materiálů pro odstraňování organických látek z podzemních vod 

2013  65 

 

4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

4.1. CHARAKTERIZACE SORBENTU 

K bližšímu určení vlastností sorbentu MWCNTs
NC7000 

bylo provedeno měření 

měrného povrchu, FTIR spektrometrie, vyhodnoceny Ramanova spektra, Boehmova 

titrace, potenciál zeta a toxicita. Snímek z elektronového mikroskopu je uveden v kapitole 

„Sorbent MWCNTs
NC7000

“ na obr. 4. Do této kapitoly jsou také zahrnuty výsledky testu, 

který má prokázat, zda ve vodném výluhu po vsádkové adsorpci a následném odstředění 

zůstávají nanočástice uhlíku. 

4.1.1. CHARAKTERIZACE POVRCHU  

Na záznamu FTIR spektrometrie (obr. 13) nejsou patrné pásy odpovídající 

karboxylovým, karbonylovým ani hydroxylovým funkčním skupinám. Projevuje se silná 

absorpce vzorku. Povrch MWCNTs
NC7000 

je hydrofobní. Přítomnost funkčních skupin by v 

případě adsorpce fenanthrenu, fluoranthenu, vzorku nafty a oleje pravděpodobně snižovala 

adsorpční schopnost MWCNTs
NC7000

. Boehmova titrace také výskyt karboxylových, 

laktonových ani fenolových skupin nepotvrdila. 

 

 

Obrázek 13: FTIR záznam povrchu MWCNTs
NC7000

 

Ramanovo spektrum (obr. 14) poskytuje dva výrazné píky v oblasti 1343,6 a 
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1585,5 cm
-1

. Jedná se o tzv. D-pás (1343,6 cm
-1

) a G-pás (1585,5 cm
-1

). D-pás odpovídá 

přítomnosti neuspořádaných sp2-hybridizovaných atomů uhlíku a defektním místům na 

povrchu, G-pás odpovídá vysoce uspořádanému výskytu sp2-hybridizovaných atomů 

uhlíku na povrchu. Poměr intenzit těchto pásů ID/IG je roven 1,12. Záznam ukazuje, že 

použitý sorpční materiál obsahuje vyšší obsah amorfního uhlíku. V tab. 13 jsou hodnoty 

ID/IG porovnány se studií Su et al. (2010). Menší poměr intenzit indikuje méně defektních 

míst na povrchu. Hodnota poměru intenzit MWCNTs
NC7000

 nejlépe odpovídá hodnotě 

neupravených MWCNTs (Su et al. 2010).   

Tabulka 13: Srovnání poměru intenzit ID/IG 

uhlíkové nanotrubičky ID/IG reference 

MWCNT(NaOCl) 1,450 

Su et al. 2010 MWCNTs 1,175 

komerční CNTs 0,68 

MWCNTs
NC7000

 1,12 tato práce 

 

 

Obrázek 14: Ramanovo spektrum povrchu MWCNTs
NC7000 

Měrný povrch 

BET analýza aktivního měrného povrchu MWCNTs
NC7000

 přibližně odpovídá 

parametrům udávaným výrobcem. Výsledky dvou měření určily hodnoty 243,7 m
2
.g

-1
 a 



Adéla Matlochová 

Využití nanouhlíkových materiálů pro odstraňování organických látek z podzemních vod 

2013  67 

 

240,7 m
2
.g

-1
, průměrná hodnota je tedy 242,2 m

2
.g

-1
 (Dvořák et al. 2012). V tab. 14 je 

uvedeno srovnání velikosti povrchu s jinými uhlíkovými trubičkami. Hodnoty se mohou 

pohybovat v širokém rozpětí v závislosti na úpravě uhlíkových nanotrubiček. 

Tabulka 14: Srovnání měrného povrchu uhlíkových nanotrubiček  

Uhlíkové nanotrubičky Měrný povrch (m
2
.g

-1
) Reference 

1
LA-SWCNT 487 Gotovac et al. 2007 

oxidované SWCNTs 553 Chin et al. 2010 

SWCNTs 297,7 Liu et al. 2007 

purifikované MWCNTs 98 Li et al. 2004 

purifikované MWCNTs 295 Lu et al. 2005 

2
MWCNT8 348 Yang et al. 2006 

3
MWCNT15 174 Yang et al. 2006 

MWCNTs
NC7000

 242,2 tato práce 

1) SWCNTs syntetizované laserovou ablací 
2) MWCNTs s vnějším průměrem < 8 nm 

3) MWCNTs s vnějším průměrem 8-15 nm 

4.1.2. POTENCIÁL ZETA 

Jak vyplývá z grafu (obr. 15), s rostoucím pH hodnota potenciálu zeta klesá. Částice 

s potenciálem zeta kladnějším než +30 mV, nebo zápornějším než -30 mV se považují za 

stabilní, v tomto případě mají částice potenciál zeta zápornější než -30mV při pH>11. 

Hodnota pH, při kterém je koloidní systém nejméně stabilní (izoelektrický bod), je 

přibližně pH=4. Sorpční experimenty s modelovými roztoky byly prováděny bez úpravy 

pH v demineralizované vodě (tudíž při neutrálním pH) a u reálných vzorků bylo pH 

v rozmezí 4-7. Experimenty byly tedy prováděny v nestabilní suspenzi, kdy uhlíkové 

částice mají tendenci se shlukovat. Kdybychom chtěli vsádkovou adsorpci provádět ve 

stabilním koloidním systému, kdy se uhlíkové nanočástice vzájemně odpuzují a jsou tedy 

lépe přístupné adsorpci, museli bychom změnit pH roztoku na >11.  

Tabulka 15: Naměřené hodnoty potenciálu zeta 

vzorek 1 2 3 4 5 

pH 4 6 8 10 12 

potenciál zeta (mV) -0,9 -8,2 -11,3 -15,2 -46 
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Obrázek 15: Potenciál zeta MWCNTs
NC7000

 

4.1.3. TOXICITA 

Z výsledku stanovení akutní toxicity vodného výluhu MWCNTs
NC7000 

vyplývá, že 

vodný výluh vykazoval vůči zelené řase inhibici, která činila pouze 16%. Získaná hodnota 

odpovídá inhibici celkového nárůstu biomasy v důsledku působení toxikantu během 

sledovaného období, při koncentraci 500 mg.l
-1

. V průběhu testu tedy nebyl při dané 

koncentraci pozorován výrazný toxický efekt. 

Tabulka 16: Výsledky testování toxicity pomocí zelené řasy Desmodesmus 

subspicatus 

Vzorek Průměrná inhibice růstu řas (%) 

Desmodesmus 

subspicatus 
vodný výluh MWCNTs

NC7000
 16 

 

Případnou toxicitu uhlíkových nanotrubiček může způsobovat např. přítomnost 

kovových katalyzátorů. K odstranění toxických účinků by mohlo dojít po úpravě 

nanotrubiček procesem čištění, při kterém dojde k odstranění kovových katalyzátorů. 

Ruparelia et al., (2008) uvádí proces odstraňování katalyzátorů za použití 65% kyseliny 

dusičné při 80°C po dobu tří hodin.  
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4.1.4. RAMANOVA MIKROSKOPIE VÝLUHU SORBENTU 

Po vysušení byly ve vzorku nalezeny spektra podložního sklíčka, na kterém byl 

vzorek umístěn, v některých bodech bylo nalezeno spektrum odlišné. Píky při 1098, 770, 

561, 454 cm
-1

 odpovídají pozadí ze sklíčka, pík při 1367 cm
-1 

(obr. 16) odpovídá píku 

uhlíku. Z tohoto výsledku lze odvodit, že nanočástice  nejsou z výluhu zcela odstraněny ani 

odstředěním ani sedimentací. Neznámý je pík při 996 cm
-1

 a pík při 145 cm
-1

. Tyto dva 

píky indikují přítomnost nečistot v sorbentu. Obr. 17 srovnává spektra podložního sklíčka 

se spektrem obsahujícím pík uhlíku.  

 

 

Obrázek 16: Spektrum odpovídající uhlíku (1367cm
-1

) 
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Obrázek 17: Srovnání spekter s podložním sklíčkem 
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4.2. VYHODNOCENÍ ADSORPČNÍCH EXPERIMENTŮ 

Pro vyhodnocení adsorpčních experimentů je důležité rozlišit vsádkovou (statickou) 

adsorpci a kolonovou (dynamickou) adsorpci. 

4.2.1. VSÁDKOVÁ ADSORPCE 

Vsádková adsorpce z modelových roztoků organických látek byla vyhodnocena na 

základě rozdílů koncentrací daných látek před a po adsorpci. Ze závislosti sorbovaného 

množství na rovnovážné koncentraci látky v roztoku po adsorpci byly v programu 

MATLAB modelovány adsorpční izotermy. Zjištěné hodnoty adsorpční kapacity byly také 

porovnány s adsorpčními kapacitami pro zinek a nikl. Adsorpční izotermy pro zinek a nikl 

byly modelovány z dat poskytnutých ke zpracování firmou Geotest a. s. Vsádková 

adsorpce z reálných vzorků byla vyhodnocena procentuálně. 

Adsorpce fenanthrenu z vodného roztoku 

 U vsádkové adsorpce bylo nejdříve potřeba stanovit kontaktní čas potřebný pro 

ustavení adsorpční rovnováhy.  Celkem deset testů při počáteční koncentraci fenanthrenu 

8,95 mg.l
-1

 a navážce sorbentu 0,05 g bylo provedeno v rozmezí 0,5 hodin až 24 hodin. Ve 

výsledcích nejsou vidět žádné výraznější rozdíly (obr. 18), není zde patrný rychlý nárůst 

adsorpce. Adsorpce se pohybovala v rozmezí 96 - 99,5%. Z literatury (Yuan et al. 2010) 

vyplývá, že u PAHs dochází k ustavení rovnováhy už během prvních třiceti minut. Pro tuto 

práci byl přesto kontaktní čas pro PAHs stanoven na čtyři hodiny, pro větší jistotu měření. 

V tomto čase bylo také na MWCNTs
NC7000

 sorbováno nejvyšší množství fenanthrenu 

(1,80 mg.g
-1

). 
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Obrázek 18: Závislost sorbovaného množství na čase 

Testy s navážkou 0,01 až 1 g sorbentu a počáteční koncentrací fenanthrenu 

8,95 mg.l
-1

 určily vhodné množství sorbentu pro 11 ml roztoku na 0,05 g. Tato navážka pak 

byla použita téměř u všech experimentů, jedna série experimentů ale proběhla i s navážkou 

0,02 g. Počáteční koncentrace fenanthrenu pro všechny experimenty byly stanoveny 

v rozsahu 1,79-8,95 mg.l
-1

.  

Pro metodiku vyhodnocení sorpčních experimentů byly srovnávány dvě metody 

extrakce – LLE a SPE. Přestože má SPE oproti extrakci LLE řadu výhod, např. snížení 

spotřeby organických rozpouštědel, byla pro experimenty nakonec především kvůli menší 

pracnosti zvolena klasická metoda LLE.  

V další fázi byly prováděny experimenty s různými počátečními koncentracemi 

fenanthrenu, tak aby bylo možné sestrojit adsorpční izotermy a především určit adsorpční 

kapacitu sorbentu pro fenanthren. Adsorpce se pro fenanthren při navážce sorbentu 0,02 g 

pohybovala v rozmezí 85,38 až 98,12%. Z rozdílu koncentrací fenanthrenu v roztoku před 

a po adsorpci bylo vypočítáno sorbované množství fenanthrenu v mg.g
-1

. Výsledky byly 

postupně aplikovány na nejpoužívanější typy adsorpčních izoterem (lineární, 

Freundlichova, Langmuirova a kombinovaná Langmuir-Freundlichova). Na základě 

dosažených výsledků je možné konstatovat, že Langmuir-Freundlichova adsorpční 

izoterma (rov. 7, obr. 19) popisuje adsorpci fenanthrenu (při navážce 0,02 g sorbentu) na 

MWCNTs
NC7000

 nejlépe, což dokládá i koeficient korelace R
2
 s hodnotou 0,98 a střední 
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kvadratická chyba RMSE, která je minimální.  

n

ea

n

eam

e
CK

CKQ
q

)1(

)(


   (7) 

 V tab. 17 je kromě ostatních parametrů adsorpční izotermy uvedena i zjištěná 

maximální kapacita sorbentu 5,12 mg.g
-1

. 

 

Obrázek 19: Langmuir-Freundlichova adsorpční izoterma pro fenanthren při 

navážce 0,02 g sorbentu 

Tabulka 17: Parametry Langmuir-Freundlichovy adsorpční izotermy pro 

fenanthren 

parametr Qm (mg.g
-1

) Ka (l.mg
-1

) n R
2
 RMSE 

 
5,12 1 0,56 0,98 0,25 

 

Při adsorpci fenanthrenu v případě navážky sorbentu 0,05 g vyhovovala výsledkům 

nejlépe Langmuirova adsorpční izoterma (rov. 8, obr. 20). Protože Langmuirův adsorpční 
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koeficient b je roven jedné, popisuje adsorpci dobře i lineární izoterma. U ní ale nelze určit 

adsorpční kapacitu, proto byla použita Langmuirova izoterma. Lze ale konstatovat, že 

výsledky se pohybují ve spodní lineární části Langmuirovy izotermy. Maximální adsorpční 

kapacita byla vypočítána na 5,00 mg.g
-1

 (tab. 18), což potvrzuje předchozí výsledek u 

adsorpce fenanthrenu s nižší navážkou sorbentu. 

)1( e

e

e
bC

bC
aq


   (8) 

 

Obrázek 20: Langmuirova adsorpční izoterma pro fenanthren při navážce 

0,05 g sorbentu 

Tabulka 18: Parametry Langmuirovy adsorpční izotermy pro fenanthren 

parametr a (mg.g
-1

) b R
2
 RMSE 

 
5,00 1 0,88 0,15 

 

 Adsorpce fenanthrenu na různé druhy nanomateriálů byla již předmětem několika 

výzkumů (Zhang et al. 2010,  Apul et al. 2013, Yang et al. 2006, Wang et al. 2010, 
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Gotovac et al. 2006). Srovnání maximálních adsorpčních kapacit s těmito výzkumy však 

není snadné. Například Wang et al. (2010) uvádí maximální adsorpční kapacitu 

v rozdílných jednotkách (mm
3
.kg

-1
). Gotovac et al. (2006) prováděli experimenty 

s fenanthrenem z roztoku ethanolu, kdežto v této práci byly modelové roztoky připraveny 

v demineralizované vodě. Zhang et al. (2010) výsledky vyhodnotili za pomocí 

Freundlichovy adsorpční izotermy, která neuvažuje maximální adsorpční kapacitu 

sorbentu. Maximální adsorpční kapacitu naopak uvádějí Yang et al. 2006 (srovnání je 

uvedeno v tab. 19), experimenty ale nejsou prováděny za stejných podmínek a výsledky 

jsou vyhodnoceny Polanyi-Manesovým modelem. 

Tabulka 19: Srovnání maximální adsorpční kapacity pro fenanthren  

Nanomateriál Maximální adsorpční kapacita (mg.g
-1

) Reference 

fullerene 0,0678 

Yang et al. 2006 

MWCNT8 86,5 

MWNT15 42,1 

MWCNT30 26,9 

MWCNT50 23,60 

SWCNTs 50 Gotovac et al. 2007 

MWCNTs
NC7000

 5,1 tato práce 

 

Adsorpce fluoranthenu z vodného roztoku 

Experimenty s různými počátečními koncentracemi fluoranthenu probíhaly stejně 

jako u fenanthrenu s navážkou sorbentu 0,05 g a kontaktním časem čtyři hodiny. Počáteční 

koncentrace fluoranthenu byly stanoveny v rozmezí 1,06 mg.l
-1

 až 89,7 mg.l
-1

.
 
Adsorpce se 

pro tyto koncentrace pohybovala v rozmezí 88,42 až ~ 100%. Z rozdílu koncentrací 

fluoranthenu v roztoku před a po adsorpci bylo vypočítáno adsorbované množství 

fluoranthenu (mg.g
-1

). Výsledky byly opět postupně aplikovány na nejpoužívanější typy 

adsorpčních izoterem (lineární, Freundlichova, Langmuirova a kombinovaná Langmuir-

Freundlichova).  Na základě dosažených výsledků je možné říci, že Langmuir-

Freundlichova adsorpční izoterma (rov. 7, obr. 21) popisuje adsorpci fluoranthenu nejlépe 

(R
2
=0,99). Maximální adsorpční kapacita byla stanovena na 32,69 mg.g

-1
, což je o něco 

více než u fenanthrenu. Fluoranthen se oproti fenanthrenu sorbuje lépe, protože má vyšší 

molární hmotnost (178,2 g.mol
-1

 pro fenanthren, 202,3 g.mol
-1

 pro fluoranthen) a vyšší 
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hodnotu rozdělovacího koeficientu Kow (4,5 pro fenanthren a 5,2 pro fluoranthen). 

Hydrofobní interakce jsou s největší pravděpodobností hlavním mechanismem interakce 

mezi fenanthrenem nebo fluoranthenem a povrchem MWCNTs
NC7000

. Studie adsorpce 

fluoranthenu na nanomateriály, se kterými by se maximální adsorpční kapacita dala 

srovnat, nebyly nalezeny.  

 

Obrázek 21: Langmuir-Freundlichova adsorpční izoterma pro fluoranthen při 

navážce 0,05 g sorbentu 

Tabulka 20: Parametry Langmuir-Freundlichovy adsorpční izotermy pro 

fluoranthen 

parametry Qm (mg.g
-1

) Ka (l.mg
-1

) n R
2
 RMSE 

 
32,69 1 0,42 0,99 0,87 
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Kompetitivní adsorpce fenanthrenu a fluoranthenu  

To, že se fluoranthen sorbuje z vodného roztoku lépe než fenanthren, potvrzují i 

výsledky kompetitivní adsorpce těchto dvou látek. Kompetitivní adsorpce byla provedena 

za stejných podmínek jako jednoduchá adsorpce fenanthrenu a fluoranthenu. Počáteční 

koncentrace se pohybovala v rozmezí 1,45 - 7,25 mg.l
-1

 pro fenanthren a 17,95 – 89,7 

mg.l
-1

 pro fluoranthen. Počáteční koncentrace pro fluoranthen byla zvolena vyšší proto, že 

v případě stejné koncentrace jako u fenanthrenu byla adsorpce vždy rovna ~100%. Zbylá 

koncentrace v roztoku po adsorpci byla tedy pod detekčním limitem plynového 

chromatografu, který je pro fluoranthen 0,005 mg.l
-1

. Adsorpce se pro fenanthren 

pohybovala v rozmezí 72,39-98,06% zatímco u fluoranthenu v rozmezí od 98,65 do 

99,74% (tab. 21). 

Tabulka 21: Srovnání kompetitivní adsorpce fenanthrenu a fluoranthenu 

Vzorek Adsorpce fluoranthenu (%) Adsorpce fenanthrenu (%) 

1 98,65 72,39 

2 98,75 94,04 

3 99,21 95,81 

4 99,50 96,58 

5 99,59 98,06 

6 98,59 78,81 

7 99,56 94,01 

8 99,70 96,66 

9 99,27 97,47 

10 99,74 97,15 

 

Adsorpce nafty z vodného roztoku 

Počáteční koncentrace pro adsorpční experimenty s naftou se pohybovaly v rozmezí 

9,15 mg.l
-1

 až 45,78 mg.l
-1

. Navážka sorbentu činila 0,05 g a kontaktní čas byl zvolen na 

24 hodin. Adsorpce se pro tyto koncentrace pohybovala v širším rozmezí 52,22 až 99,45%. 

Z rozdílu koncentrací nafty v roztoku před a po adsorpci bylo vypočítáno množství nafty 

sorbované na 1 g sorbentu. Výsledky byly postupně aplikovány na stejné typy adsorpčních 

izoterem jako u předchozích experimentů. Výsledkům nejlépe vyhovovala 

Langmuir-Freundlichova adsorpční izoterma (obr. 22) s koeficientem korelace R
2
=0,92. 
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Maximální adsorpční kapacita MWCNTs
NC7000 

byla stanovena na 8,93 mg.g
-1

. 

 

Obrázek 22: Langmuir-Freundlichova adsorpční izoterma pro naftu při  

navážce 0,05 g sorbentu 

Tabulka 22: Parametry Langmuir-Freundlichovy adsorpční izotermy pro 

naftu 

parametry Qm (mg.g
-1

) Ka (l.mg
-1

) n R
2
 RMSE 

 
8,93 0,05 1 0,92 0,44 

 

Adsorpce oleje MOGUL z vodného roztoku 

Počáteční koncentrace pro adsorpční experimenty s olejem MOGUL se pohybovaly v 

rozmezí 9,29 mg.l
-1

 až 46,45 mg.l
-1

. Navážka sorbentu činila 0,05 g a kontaktní čas byl 

zvolen na 24 hodin. Adsorpce se pro tyto koncentrace pohybovala v širším rozmezí 63,15 

až 94,97%. Z rozdílu koncentrací oleje v roztoku před a po adsorpci bylo vypočítáno 

adsorbované množství oleje v mg.g
-1

. Výsledky byly postupně aplikovány na stejné typy 

adsorpčních izoterem jako u předchozích experimentů. Výsledkům nejlépe vyhovovala 



Adéla Matlochová 

Využití nanouhlíkových materiálů pro odstraňování organických látek z podzemních vod 

2013  79 

 

Langmuirova adsorpční izoterma (obr. 23) s koeficientem korelace R
2
=0,97. Maximální 

adsorpční kapacita MWCNTs
NC7000 

byla stanovena na 42,99 mg.g
-1

. Ve srovnání s naftou je 

maximální adsorpční kapacita pro olej několikanásobně vyšší, což by mohlo být způsobeno 

např. obsahem delších řetězců uhlovodíků v oleji nebo jeho větší hustotou.  Protože jsou 

ale olej i nafta směsi látek, je obtížné jednoznačně zdůvodnit příčinu vyšší adsorpční 

kapacity sorbentu pro olej. 

 

Obrázek 23: Langmuirova adsorpční izoterma pro olej MOGUL při navážce 

0,05 g sorbentu 

Tabulka 23: Parametry Langmuirovy adsorpční izotermy pro olej MOGUL 

parametr a (mg.g
-1

) b R
2
 RMSE 

 
42,99 0,37 0,97 1,64 

 

Srovnání vsádkové adsorpce organických látek s adsorpcí těžkých kovů 

 Z dat adsorpce těžkých kovů poskytnutých firmou Geotest a. s. byly pro porovnání 
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adsorpčních kapacit modelovány adsorpční izotermy pro nikl a zinek. Adsorpční izotermy 

pro ostatní testované těžké kovy nebylo možno modelovat. Závislost adsorbovaného 

množství na rovnovážné koncentraci v roztoku po adsorpci byla většinou lineární, takže 

nešlo určit maximální adsorpční kapacitu. Testy adsorpce kovů byly prováděny při pH 7 

s navážkou 0,2 g sorbentu na 250 ml modelového roztoku kovu. Sorbent nebyl nijak 

upraven, ale kvůli jeho hydrofobnímu charakteru bylo přidáno smáčedlo - přípravek BEL. 

Ze závislosti adsorbovaného množství (mg.g
-1

) a rovnovážné koncentrace v roztoku 

po adsorpci byly pro nikl a zinek v programu MATLAB modelovány adsorpční izotermy, 

stejně jako v případě organických látek. Výsledkům u niklu nejlépe odpovídala Langmuir-

Freundlichova adsorpční izoterma (koeficient korelace R
2
=0,99). Výsledná maximální 

adsorpční kapacita pro nikl byla vypočítána na 5,19 mg.g
-1

.  Výsledkům u zinku také 

nejlépe odpovídala Langmuir-Freundlichova adsorpční izoterma (koeficient korelace 

R
2
=0,99). Maximální adsorpční kapacita pro zinek byla vypočítána na 11,99 mg.g

-1
. 

  

Obrázek 24: Langmuir-Freundlichova adsorpční izoterma pro nikl (vlevo) a 

zinek (vpravo) 

Řádově maximální adsorpční kapacity pro nikl a zinek odpovídají adsorpčním 

kapacitám pro testované organické látky (obr. 25). Je nutné zdůraznit, že bez přídavku 

smáčedla byla adsorpce těžkých kovů méně účinná (Dvořák et al. 2012).  
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Obrázek 25: Porovnání adsorpčních kapacit organických látek a kovů  

Experimenty s reálnými vzorky podzemní vody - lokalita Ostramo 

Experimenty s reálnými vzorky z lokality Ostramo nemohly být z hlediska adsorpce 

vyhodnoceny. Předpokládané zvýšené koncentrace nepolárních extrahovatelných látek 

nebyly ve vzorku potvrzeny, jejich koncentrace byla pod mezí detekce plynového 

chromatografu. Vzorky byly znečištěné pouze anorganickými látkami. Po adsorpci došlo 

k odbarvení vzorku a voda se vizuálně jevila jako téměř čistá. 

Experimenty s reálnými vzorky podzemní vody - lokalita Deza 

Koncentrace organických látek v původním  reálném vzorku kontaminované vody 

1D byla vyjádřena jako celkový organický uhlík TOC = 78,5 mg.l
-1

. Poté byla provedena 

adsorpce. Po adsorpci na MWCNTs
NC7000

 byly nalezeny ve vodné fázi koncentrace TOC 

2,6 a 4,5 mg.l
-1

, tj. zjištěný úbytek byl při laboratorní teplotě a navážce 0,2 g sorbentu 97 a 

94%. Následně při zjišťování desorpce za přidání acetonu bylo po 24 hodinách do vodného 

roztoku zpětně uvolněno cca 9,5 a 10,5 mg.l
-1

 TOC, tj. 12-14% z původního 

nasorbovaného množství. Na obr. 26 je znázorněn chromatografický záznam analýzy 

organických látek v kontaminované vodě před sorpcí na MWCNTs
NC7000

  (černou barvou) 

po sorpci na MWCNTs
NC7000

 (červenou barvou). Organické látky obsažené ve vodě nebyly 

metodou GC/FID jednotlivě identifikovány. Detailní analýza na GC/MSD byla proto 

provedena v následujícím období se vzorkem 2D, s cílem získat podrobnější informaci o 

chování organických látek. 
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Obrázek 26: Chromatogram vzorku 1D (černě před sorpcí, červeně po sorpci)  

V původním vzorku 2D před adsorpcí (O) byly analýzou na GC/MSD stanoveny 

obsažené organické látky. Ve vzorku byly přítomny především polycyklické aromatické 

uhlovodíky. Nebyly stanoveny koncentrace organických látek, jejich kvantita byla pouze 

vyjádřena plochou píků pro jednotlivé organické látky. Na základě porovnání plochy píků 

před a po adsorpci byla vypočítána adsorpce v % (tab. 24). V průběhu adsorpce byly úplně 

odstraněny téměř všechny organické látky. Adsorpce při navážce sorbentu 0,9 g 

MWCNTs
NC7000 

(A) se pohybovala v rozmezí od 97,19% pro indan až po ~100% pro téměř 

všechny ostatní analyzované organické látky. Při navážce 1,5 g sorbentu se hodnoty 

adsorpce pohybovaly od 98,51% pro indan až opět po ~100% pro téměř všechny ostatní 

analyzované organické látky. Hodnota adsorpce ~100% znamená, že daná látka byla ve 

vzorku po adsorpci pod mezí detekce přístroje. Celková adsorpce všech organických látek 

byla 99,1% pro navážku 0,9 g sorbentu a 99,2 pro navážku 1,5 g sorbentu. Mezi PAHs 

stanovených ve vzorku před adsorpcí byl i fenanthren a fluoranthen, adsorpcí byly tyto 

látky také úplně odstraněny. Pro srovnání je na obr. 27 uveden chromatogram vzorku 2D 

před adsorpcí (O) a po adsorpci (A). 
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Tabulka 24: Adsorpce organických látek ze vzorku 2D při různých navážkách 

MWCNTs
NC7000

 

Detekované organické látky 
Adsorpce (%) 

A B 

ethylbenzene 99,28 100 

1,3 dimethylbenzene ~100,00 ~100,00 

indene 98,06 99,28 

benzofuran ~100,00 ~100,00 

indane 97,19 98,51 

1,3,5-trimethylbenzene ~100,00 ~100,00 

naphtalene 98,56 99 

1-methylnaphtalene ~100,00 ~100,00 

2-methylnaphtalene ~100,00 ~100,00 

2-methyl benzofuran ~100,00 ~100,00 

biphenyl ~100,00 ~100,00 

acenaphtene ~100,00 ~100,00 

fluorene ~100,00 ~100,00 

dibenzofuran ~100,00 ~100,00 

phenanthrene ~100,00 ~100,00 

pyrene ~100,00 ~100,00 

fluoranthene ~100,00 ~100,00 

benz(a)anthracene ~100,00 ~100,00 

 

 

Obrázek 27: Chromatogram vzorku 2D před adsorpcí (O, černě) a po 

adsorpci (A, červeně) 
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V tab. 25 jsou uvedeny vlastnosti jednotlivých analyzovaných organických látek. 

Většina polycyklických aromatických uhlovodíků se na MWCNTs
NC7000 

sorbuje velmi 

dobře především díky vyšší hodnotě rozdělovacího koeficientu Kow. Hydrofobní interakce 

jsou s největší pravděpodobností hlavním mechanismem interakce mezi PAHs a povrchem 

MWCNTs
NC7000

. 

Tabulka 25: Vlastnosti detekovaných organických látek 

Detekované organické 

látky 

Sumární 

vzorec 

Molekulová 

hmotnost 

(g.mol
-1

) 

2
Rozpustnost ve vodě 

(g.l
-1

, 25°C) 
1
log Kow 

Strukturní 

vzorec 

ethylbenzene C8H10 106,17 0, 140 (20°C) 3,15 

 

1,3 dimethylbenzene C8H10 106,17 0,174 3,20 

 

indene C9H8 116,16 nerozpustný 2,92 

 

benzofuran C8H6O 118,13 nerozpustný 2,67 

 

indane C9H10 118,18 0,109 3,33 

 

1,3,5-trimethylbenzene C9H12 120,20 2,9 (20°C) 3,42 

 

naphtalene C10H8 128,17 0,032 3,35 

 

2-methyl benzofuran C9H8O 132,16 - 3,22 

 

1-methylnaphtalene C11H10 142,20 0,026 3,87 

 

2-methylnaphtalene C11H10 142,20 0,025 3,86 
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Detekované organické 

látky 

Sumární 

vzorec 

Molekulová 

hmotnost 

(g.mol
-1

) 

2
Rozpustnost ve vodě 

(g.l
-1

, 25°C) 
1
log Kow 

Strukturní 

vzorec 

biphenyl C12H10 154,21 0,00445 3,98 
 

acenaphthene C12H10 154,21 0,0034 3,92 

 

fluorene C13H10 166,23 0,0018 4,18 
 

dibenzofuran C12H8O 168,19 nerozpustný 4,12 

 

phenanthrene C14H10 178,20 0,00118 4,50 

 

pyrene C16H10 202,25 0,000135 5,00 

 

fluoranthene C16H10 202,26 0,00026 5,20 

 

benz(a)anthracene C18H12 228,30 nerozpustný 5,91 

 
1
doporučená hodnota databáze LOG KOW Databank (Sangster, 2013) 

2
hodnota z databáze GESTIS Substance Database (2010)

 

 

Experimenty s reálnými vzorky podzemní vody - lokalita Pardubice  

Vsádková adsorpce proběhla se dvěma odebranými vzorky kontaminované podzemní 

vody (vzorek 1P z července 2012, vzorek 2P z října 2012).  

V tab. 26 je uveden přehled organických látek, které byly nalezeny ve vzorku 1P a 

dále přehled látek, které zůstaly ve vzorku po dvaceti čtyřech hodinách čištění vody 

procesem adsorpce na 1g MWCNTs
NC7000

. Na chromatogramu (obr. 28) lze vidět, že je 

velké množství organických látek zcela odstraněno. V retenčním čase 14,291 po adsorpci 

se objevuje výrazný pík oktanolu, ačkoli ve vzorku před adsorpcí nebyla koncentrace 

oktanolu zaznamenána. Došlo tady pravděpodobně ke kontaminaci vzorku při jeho filtraci 
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(při oddělovaní kapalné fáze a sorbentu). Přítomnost ftalátů (dibuthylphthalate, 

diethylphthalate) ve vzorku může být způsobena i kontaminací z laboratoře. K látkám, u 

kterých nedošlo k úplnému odstranění, patří především aniliny (aniline, o-methylaniline, o-

chloroaniline, 4-ethylaniline), které se zde vyskytují ve vysokých koncentracích. 

 

Obrázek 28: Chromatogram vzorku 1P (černě - před adsorpcí, červeně - po 

adsorpci) 

Tabulka 26: Přehled organických látek nalezených ve vzorku 1P před  a po 

adsorpci na MWCNTs
NC7000

 

Retenční čas Označení organické látky 
Organické látky v 

původním vzorku 

Organické látky ve vzorku 

po sorpci 

7,702 chlorobenzene ٭ ٭ 

9,067 1,2,3,3,4-pentamethylcyklopentene ٭ ٭ 

9,713 1,2,3,4,5-pentamethylcyklopentene ٭ ٭ 

10,216 3-methylcyclohexanol ٭ - 

10,719 1-chloro-2-methylbenzene ٭ - 

11,508 aniline ٭ ٭ 

12,358 1,2-dichlorobenzene ٭ - 
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Retenční čas Označení organické látky 
Organické látky v 

původním vzorku 

Organické látky ve vzorku 

po sorpci 

12,589 1,3-dichlorobenzene ٭ - 

13,052 2,2'-azobis (2-methylpropionitrile) ٭ ٭ 

13,259 1.4-dichlorobenzene ٭ - 

13,806 2-methylphenol ٭ ٭ 

14,291 octanol - ٭ 

14,408 o-methylaniline ٭ ٭ 

14,569 3-methylbenzenamine ٭ - 

16,14 o-chloroaniline ٭ ٭ 

16,634 2,3 (2,4) -dimethylphenoly ٭ - 

16,912 2-ethylbenzenamine ٭ - 

17,262 4-ethylaniline ٭ ٭ 

17,573 1,2,3-trichlorobenzene ٭ - 

17,783 naphthalene ٭ ٭ 

18,196 o,p-chlorophenol ٭ - 

18,295 m,p-chloroaniline ٭ - 

18,591 m-chlorbenzyl alcohol ٭ - 

19,111 2-chlorobenzenmethanol ٭ - 

19,318 2-ethoxybenzenamine ٭ - 

20,391 2-(1.1-dimethylethyl) benzenamine ٭ - 

20,485 2.6-diethylbenzenamine ٭ - 

20,207 2-chloro-6-methyphenol ٭ - 

20,709 4-ethoxybenzenamine ٭ - 

20,916 2-methylbenzothianol ٭ - 

20,988 5-chloro-2-methylbenzenamine ٭ - 

21,436 5-isopropyl-o-toluidine ٭ - 

21,876 2.5-dichlorobenzenamine ٭ - 

22,199 3.5-dichlorobenzenamine ٭ - 

22,429 N-ethyl-N-phenylacetamide ٭ - 

22,774 2-amino-5ethoxyphenol ٭ - 

22,183 3.4-dichlorophenol ٭ - 

25,442 3.5-dimethyl-phenyl-1,4-pyrazole ٭ - 

26,311 3-ethylphenolacetate ٭ ٭ 

26,705 1-naftylesterchloroacetic acid ٭ - 

29,21 2-methylbenzenesulfonamide ٭ ٭ 

28,366 diethylphthalate ٭ - 

29,964 5-ethoxy-methylphenylpyrazol ٭ - 

30,188 4-methylbenzensulfonamide ٭ - 

31,319 4-(phenylmethyl)-phenol ٭ - 
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Retenční čas Označení organické látky 
Organické látky v 

původním vzorku 

Organické látky ve vzorku 

po sorpci 

31,759 2-methylbenzenmethanol ٭ - 

37,36 dibuthylphthalate ٭ ٭ 

 

U vzorku 1P byla adsorpce také vyhodnocena podle úbytku celkových organických 

látek TOC při různých navážkách sorbentu. Závislost úbytku TOC na navážce 

MWCNTs
NC7000

 má lineární charakter. Pro dosažení 100% úbytku při 250 ml této 

kontaminované vody za stejných podmínek by bylo potřeba přibližně 1,6 g 

MWCNTs
NC7000

 (obr. 29). 

y = 70,468x - 16,92
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Obrázek 29: Závislost úbytku TOC na navážce adsorbentu  

Pro upřesnění výsledků proběhl další adsorpční experiment s reálným vzorkem 

z lokality Pardubice označeným 2P, stejně jako u vzorku 2D z lokality Deza. V tab. 27 je 

uvedena adsorpce v % pro jednotlivé láky detekované ve vzorku 2P pro navážku sorbentu 

0,9 g (A) a 1,5 g (B). Z uvedených látek se nejlépe sorbovaly chlorované benzeny, nejhůře 

anilin. V tab. 28 jsou pak uvedeny vlastnosti těchto látek. Látky jsou v obou tabulkách 

řazeny ve stejném pořadí, vzestupně podle molární hmotnosti. Je patrné, že se vzrůstající 

molární hmotností vzrůstá i adsorpce organických látek. Např. u anilinu s molární 

hmotností 93,129 g.mol
-1

 je adsorpce jen 22%, kdežto u 1,2,4-trichlorbenzenu s molární 

hmotností 181,45 g.mol
-1

 je adsorpce ~ 100%. 
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Tabulka 27: Adsorpce organických látek ze vzorku 2P při různých navážkách 

MWCNTs
NC7000

 

Vybrané detekované organické látky 
Adsorpce (%) 

A B 

aniline 22 4 

o-methylaniline 50 72 

chlorobenzene 85 88 

4-ethylaniline 77 83 

o-chloroaniline 70 80 

p-chloroaniline 59 69 

3-chlorophenol 94 97 

4-ethoxyaniline 95 97 

1,3 –dichlorobenzene ~ 100 ~ 100 

1,4-dichlorobenzene ~ 100 ~ 100 

1,2-dichlorobenzene 91 ~ 100 

3,5-dichloroaniline ~ 100 ~ 100 

4-methyl-benzenesulfonamide 62 ~ 100 

1,2,4-trichlorobenzene ~ 100 ~ 100 

 

Molární hmotnost ale není jediným parametrem ovlivňujícím adsorpci. Vliv má i 

hodnota rozdělovacího koeficientu Kow a Khw. Udávané hodnoty rozdělovacích koeficientů 

se mohou v různých publikacích a databázích pro jednu látku velmi lišit (např. hodnoty 

Kow pro chlorbenzen lze najít v rozmezí od 2 do 3), proto byly srovnány pouze doporučené 

hodnoty Kow  z jedné databáze LOG KOW Databank. Z grafu (obr. 30) je patrné, že se 

zvyšující se hodnotou Kow vzrůstá adsorpce organických látek. Závislost ale není lineární. 

Z dostupných dat pro hodnoty rozdělovacího koeficientu Khw je sestrojen graf (obr. 31), 

kde je naopak vidět lineární závislost sorpce na Khw. Vliv na adsorpci má také rozpustnost 

adsorbované látky ve vodě, s rostoucí rozpustností adsorpce na MWCNTs
NC7000

 klesá. 
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Tabulka 28: Vlastnosti detekovaných organických látek  

Vybrané detekované 

organické látky 

Sumární 

vzorec 

Molární 

hmotnost 

(g.mol
-1

) 

1
Rozpustnost 

ve vodě 

 (g.l
-1

, 20°C) 

2
log Kow 

3
log Khw 

Strukturní 

vzorec 

aniline C6H7N1 93,129 36  0,9 0,03 

 

o-methylaniline C7H9N 107,156 15  1,43 1,11 

 

chlorobenzene C6H5Cl 112,56 0,4  2,84 2,99 

 

4-ethylaniline C8H11N1 121,184 
prakticky 

nerozpustný 
1,96 - 

 

o-chloroaniline C6H6Cl1N1 127,574 4,5  1,9 - 

 

p-chloroaniline C6H6Cl1N1 127,574 2,2 (25°C) 1,83 0,57 

 

3-chlorophenol C6H5Cl1O1 128,559 27,7  2,5 
-
 

 

4-ethoxyaniline C8H11N1O1 137,183 20  1,24 - 

 

1,3 –dichlorobenzene C6H4Cl2 147,005 0,11  3,52 
4
3,55 

 

1,4-dichlorobenzene C6H4Cl2 147,005 0,049  3,45 
4
3,50 

 

1,2-dichlorobenzene C6H4Cl2 147,005 0,15 3,38 
4
3,45 
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Vybrané detekované 

organické látky 

Sumární 

vzorec 

Molární 

hmotnost 

(g.mol
-1

) 

1
Rozpustnost 

ve vodě 

 (g.l
-1

, 20°C) 

2
log Kow 

3
log Khw 

Strukturní 

vzorec 

3,5-dichloroaniline C6H5Cl2N1 162,019 0,78  2,90 - 

 

4-methyl-

benzenesulfonamide 
C7H9NO2S 171,22 3, 2 (25°C) 0,82 - 

 

1,2,4-trichlorobenzene C6H3Cl3 181,45 0,03 4,02 
4
4,06 

 
       1

 hodnota z databáze GESTIS Substance Database (2010) 
2
 doporučená hodnota databáze LOG KOW Databank (Sangster, 2013)

  

3
Tayar et al. 1991 

4
Chiou 2002 
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Obrázek 30: Závislost adsorpce na rozdělovacím koeficientu Kow 
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Obrázek 31: Závislost adsorpce na rozdělovacím koeficientu Khw 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, Yang et al. (2008) zjistili, že adsorpční afinita 

se zvyšuje se zvyšujícím se počtem skupin na organické látce. To lze potvrdit i z výsledků 

adsorpce vzorku 2P (obr. 32). Adsorpce byla 22% pro anilin (0 Cl skupin), 70 a 59% pro o-

chloranilin a p-chloranilin (1 Cl skupina) a ~ 100% pro 3,5-dichloranilin (2 Cl skupiny). 

Otázkou je, zda byla v tomto případě adsorpce vyšší díky vyššímu počtu Cl skupin nebo 

vyšší molární hmotnosti a koeficientu Kow. 

 

Obrázek 32: Adsorpce se zvyšuje v pořadí: aniline < o-chloroaniline, 

p-chloroaniline < 3,5-dichloroaniline  

Celkové množství odstraněných detekovaných organických látek u vzorku 2P při 

navážce 0,9 g sorbentu bylo 63,5% a při navážce 1,5 g 68,3%.  Pro 100% adsorpci by 

musela být za stejných podmínek adsorpce navážka sorbentu přibližně 2 g MWCNTs
NC7000

 

(obr. 33). 
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Obrázek 33: Závislost úbytku organických látek (%) na navážce 

MWCNTs
NC7000

 

4.2.2. KOLONOVÁ ADSORPCE 

Kolonová adsorpce má pro praktické využití sorbentu MWCNTs
NC7000 

lepší 

předpoklady než vsádková adsorpce, při dobré fixaci sorbentu v koloně zde především 

odpadá nutnost složité separace sorbentu z vyčištěné vody. Zvyšuje se také rychlost 

adsorpce tím, že není nutné čištěnou vodu se sorbentem několik hodin míchat nebo třepat. I 

účinnost adsorpce je u kolonové adsorpce vyšší. Pro kolonovou adsorpci je důležité 

stanovit především množství sorbentu a průtok čištěné vody kolonou. Navážka pro 

adsorpci z modelových roztoků PAHs byla stanovena na cca 0,03 g sorbentu a pro adsorpci 

z reálných vzorků pro stejně velkou kolonu na cca 0,05 g sorbentu. Průtok se pohyboval 

v rozmezí od 0,2 – 0,5 l.s
-1

, důležité bylo po celou dobu adsorpce průtok monitorovat a 

udržovat konstantní. Adsorpční experimenty byly vyhodnoceny sestrojením tzv. průnikové 

křivky, případně procentuálně. 

Kolonová adsorpce z roztoku fenanthrenu 

Průniková křivka pro adsorpci fenanthrenu na MWCNTs
NC7000 

je znázorněna na 

obr. 34. Na obrázku jsou vyznačeny časy odpovídající průniku fenanthrenu (t=τ) a době 

úplného vyčerpání sorbentu (t=t0), kdy je koncentrace ve vzorku po adsorpci stejná jako 

počáteční koncentrace. Čas průniku byl stanoven jako τ = 150 min. Po 150 minutách se na 
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0,03 g sorbentu adsorbovalo cca 5,9 mg fenanthrenu. V tab. 29 jsou uvedeny naměřené 

koncentrace po adsorpci a vypočítaný poměr C/C0 potřebný pro sestrojení průnikové 

křivky. 

Tabulka 29: Kolonová adsorpce fenanthrenu  

Označení vzorku 
Čas odběru 

vzorku 

Koncentrace po 

adsorpci 

Počáteční koncentrace 

v roztoku 
Poměr 

 t (min) C (mg.l
-1

) C0 (mg.l
-1

) C/C0 

 0 0,00 9,88 0,00 

1 30 0,21 9,88 0,02 

2 90 0,19 9,88 0,02 

3 150 0,43 9,88 0,04 

4 210 3,47 9,88 0,35 

5 270 5,49 9,88 0,56 

6 330 5,78 9,88 0,59 

7 390 7,60 9,88 0,77 

8 450 9,64 9,88 0,98 

9 510 9,74 9,88 0,99 
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Obrázek 34: Průniková křivka fenanthrenu 
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Podle času průniku se odhad adsorpční kapacity pohybuje kolem 180 mg fenanthrenu 

na 1 g sorbentu. U statické adsorpce ale byla adsorpční kapacita stanovena pouze na cca 

5 mg.g
-1

. Tyto výsledky ukazují na velký rozdíl v účinnosti statické a dynamické adsorpce. 

To, že je kolonová adsorpce rychlejší a účinnější potvrdily i testy kolonové adsorpce 

těžkých kovů souběžně probíhající na pracovišti řešitele projektu. Také kolonové testy 

s reálnými vzorky potvrzují vyšší účinnost adsorpce organických látek oproti adsorpci 

vsádkové. 

Kolonová adsorpce z roztoku fluoranthenu 

Kolonová adsorpce fluoranthenu proběhla celkem třikrát při různých počátečních 

koncentracích fluoranthenu A) C0= 1,91 mg.l
-1

, B) C0=3,17 mg.l
-1

 a C) C0=1,91 mg.l
-1

. U 

kolonové adsorpce fluoranthenu ale nemohla být sestrojena průniková křivka, protože se 

průniku fluoranthenu, ani úplného vyčerpání sorbentu nepodařilo dosáhnout (obr. 35). 

Adsorpční kapacita proto nemohla být odhadnuta. Je ale zřejmé, že stejně jako u 

fenanthrenu, bude i u fluoranthenu adsorpční kapacita u kolonové adsorpce vyšší než u 

vsádkové adsorpce. Na obr. 36 lze vidět pokles koncentrací fluoranthenu v průběhu 

dynamické adsorpce v závislosti na čase. Je zde patrné, že během prvních devadesáti minut 

byly naměřeny o něco vyšší koncentrace než během dalšího průběhu dynamické adsorpce. 

Chvíli tedy trvá, než se adsorpce ustálí, i proto je vhodné sorpční kolonu před použitím 

alespoň deset minut proplachovat demineralizovanou vodou, dojde tak k vhodnému 

urovnání sorpční náplně. 
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Obrázek 35: Kolonová adsorpce fluoranthenu, B, C  
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Obrázek 36: Pokles koncentrace fluoranthenu v průběhu dynamické adsorpce 

Kolonová adsorpce z reálného vzorku – Pardubice 

Pokusy s reálnými vzorky 1P-a a 1P-b jsou vyhodnoceny na základě plochy píků 

(area) organických látek. Na obrázku 36 jsou uvedeny závislosti poměru ploch píků Ax/A0 

na čase t, kde Ax je plocha naměřená ve vzorku po adsorpci, a A0 před adsorpcí. Průniku 
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se stejně jako u adsorpce fluoranthenu nepodařilo kvůli malému objemu proteklé vody 

dosáhnout u žádného z pokusů. Větší množství vody nebylo možné přes sorpční kolonu 

přečerpat, protože po určité době docházelo k jejímu ucpávání kvůli velkému množství 

nerozpuštěných látek ve vzorku. Adsorpce se u vzorku 1P-a pohybovala v časech 30-210 

min v rozmezí 78 až 90% a u vzorku 1P-b v časech 60 až 360 min v rozmezí 90 až 94%. 
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Obrázek 37: Kolonová adsorpce vzorků 1P-a (modře) a 1P-b (černě) 

Kolonová adsorpce organických látek ze vzorku kontaminované vody 2P-a probíhala 

stejným způsobem jako u dynamické adsorpce organických látek ze vzorku kontaminované 

vody 1P. Předpokladem bylo, že adsorpce bude probíhat stejně dobře jako u vzorku 1P, 

což se bohužel nepotvrdilo. Proto byly z celkového počtu 21 odebraných vzorků 

analyzovány pouze tři, v časech 1 h, 2 h, 3 h. Výsledky celkové adsorpce organických 

látek jsou 20 % adsorbovaných látek po 1 h, 15 % po 2 h a 23 % po 3 h. Z toho lze usoudit, 

že k průniku došlo krátce po začátku dynamického testu. Pravděpodobně došlo v tomto 

případě k chybě při sestavení kolony, přesto byla pro další pokus zvolena větší kolona 

s vyšší navážkou sorbentu. I přesto, že byla adsorpce po jedné hodině pouhých 20%, lze 

tuto kolonovou adsorpci považovat za účinnější než statickou vzhledem k několikanásobně 

nižší navážce sorbentu. 

Kolonová adsorpce vzorku 2P-b proběhla s větší skleněnou kolonou a vyšší 

navážkou sorbentu. V tab. 30 je kolonová adsorpce ze vzorku 2P-b vyhodnocena na 
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základě procent odstraněných organických látek v závislosti na čase. Je zde patrný mírný 

poklesový trend. Pokud bychom vycházeli z předpokladu lineární závislosti (což je možné 

např. i u fenanthrenu), mohlo by k úplnému vyčerpání sorbentu dojít po 14 hodinách. 

Tabulka 30: Kolonová adsorpce vzorku 2P-b 

Označení vzorku Čas (min) Adsorpce (%) 

1 15 99 

2 30 98 

3 45 97 

4 60 96 

 

y = 0,0012x - 0,0057
R² = 0,9965
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Obrázek 38: Kolonová adsorpce vzorku 2P-b 

V tab. 31 jsou uvedeny výsledky adsorpce v procentech pro jednotlivé detekované 

organické látky. U chlorovaných benzenů je ve všech případech adsorpce ~ 100%. U 

anilinu, který se při statické metodě téměř nesorboval, je adsorpce na počátku také ~ 100%. 

Už po šedesáti minutách lze ale sledovat pokles adsorpce anilinu o 13%. Kolonovou 

adsorpcí lze tedy dosáhnout i odstranění látek, které se při vsádkové metodě sorbují 

obtížně. 

U statické adsorpce se stejným vzorkem vody o objemu 250 ml bylo po jedné hodině 

s navážkou sorbentu 1,5 g odstraněno 68,3% detekovaných organických látek, kdežto u 

dynamické adsorpce bylo po jedné hodině a navážce sorbentu 0,5 g odstraněno 96% 

detekovaných organických látek. Dynamická adsorpce je tedy jednoznačně účinnější. 
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Tabulka 31: Kolonová adsorpce vzorku 2P-b pro jednotlivé organické látky  

 
Adsorpce (%) 

Detekované organické látky 15 min 30 min 45 min 60 min 

chlorobenzene ~100 ~100 ~100 ~100 

1,2,3,3,4-pentamethyl -cyklopentene 88 83,2 81 84 

1,2,3,4,5-pentamethyl -cyklopentene 92 87,6 87 86 

aniline ~100 ~100 89 87 

1,3-dichlorobenzene ~100 ~100 ~100 ~100 

1,4-dichlorobenzene ~100 ~100 ~100 ~100 

1,2-dichlorobenzene ~100 ~100 ~100 ~100 

trichlorobenzene ~100 ~100 ~100 ~100 

naphthalene ~100 ~100 ~100 ~100 

parachlorophenol ~100 ~100 ~100 ~100 

3-chlorophenol ~100 ~100 ~100 ~100 

m-chloroaniline ~100 ~100 ~100 ~100 

o-chloroaniline ~100 ~100 ~100 ~100 
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5. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

Při ověřování adsorpčních schopností sorbentu MWCNTS
NC7000

 bylo dosaženo 

následujících závěrů.  

Vsádková (statická) adsorpce 

Provedené testy vsádkové adsorpce z modelových roztoků organických látek i z 

reálných vzorků kontaminovaných podzemních vod potvrdily, že MWCNTs
NC7000

 je 

účinným sorbentem organických látek. Z výsledků adsorpce z modelových roztoků PAHs a 

uhlovodíků C10-C40 byly určeny maximální adsorpční kapacity sorbentu. Pro jejich výpočet 

byly použity všeobecně známé modely adsorpčních izoterem. Dosaženým výsledkům 

nejlépe odpovídala Langmuirova a Langmuir-Freundlichova adsorpční izoterma. 

Maximální adsorpční kapacita pro PAHs byla stanovena na přibližně 5 mg.g
-1

 pro 

fenanthren a 33 mg.g
-1

 pro fluoranthen.  Hlavním mechanismem interakce mezi PAHs a 

povrchem sorbentu jsou hydrofobní interakce, proto má také fluoranthen vyšší adsorpční 

kapacitu (má vyšší hodnotu rozdělovacího koeficientu Kow). Maximální adsorpční kapacita 

pro C10-C40, které byly testovány samostatně jako nafta a olej MOGUL byla stanovena na 

9 mg.g
-1

 pro naftu a 43 mg.g
-1

 pro olej MOGUL. Souběžně probíhající testy vsádkové 

adsorpce těžkých kovů na pracovišti řešitele projektu, společnosti Geotest a. s., poskytly 

data pro modelování adsorpčních izoterem pro kovy. Výsledkům adsorpce zinku a niklu 

nejlépe odpovídala  Langmuir-Freundlichova adsorpční izoterma, maximální adsorpční 

kapacity byly stanoveny na 12 mg.g
-1

 pro zinek a 5 mg.g
-1 

pro nikl, což řádově odpovídá 

adsorpční kapacitě pro organické látky. Hydrofobní povrch sorbentu zapříčiňuje, že 

organické látky se adsorbují bez jeho předchozí úpravy a bez přídavku aditiv, zatímco pro 

účinnou adsorpci těžkých kovů je nutná buď úprava povrchu - funkcionalizace, nebo 

přídavek povrchově aktivní látky - surfaktantu. Protože úprava povrchu MWCNTs
NC7000

 by 

zvýšila náklady, byla zvolena možnost přídavku surfaktantu.  

Testy adsorpce s reálnými vzorky potvrdily účinnost sorbentu pro silně organicky 

kontaminované podzemní vody. Sorbent umožňuje odstranit z reálných vzorků širokou 

škálu organických látek (PAHs, chlorované benzeny a částečně také chlorované aniliny).  

Nejlépe byly z reálných vzorků sorbovány látky s vyšší molární hmotností a vyšší 

hodnotou rozdělovacích koeficientů Kow a Khw, což opět potvrzuje jako hlavní 
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mechanismus adsorpce hydrofobní interakce. Nejlépe se sorbovaly PAHs (mezi nimi i 

fenanthren a fluoranthen), které jsou přítomny ve vzorcích z lokality Deza a chlorbenzeny 

přítomné ve vzorcích z lokality Pardubice. Nejhůře probíhala adsorpce u anilinu a také 

chloranilinů ve vzorcích z lokality Pardubice, tyto látky mají nižší molární hmotnost, vyšší 

rozpustnost ve vodě a nižší hodnotu rozdělovacího koeficientu Kow. 

Vsádkovou adsorpcí byla tedy potvrzena účinnost sorbetu, pro využití v praxi, 

zejména při čištění velkých objemů kontaminovaných vod, není ale tato metoda příliš 

vhodná. Velkým problémem se jeví zejména úplná separace sorbentu z vyčištěné vody po 

adsorpci. Ramanova mikroskopie potvrdila, že nanočástice nejsou z roztoku zcela 

odstraněny odstředěním. Navíc po sedimentaci vždy zůstane část sorbentu na hladině, což 

je viditelné i pouhým okem. Z tohoto důvodu byla pro použití v praxi zvolena kolonová 

adsorpce, u které byla následně prokázána i vetší účinnost. 

Kolonová (dynamická) adsorpce 

Testy kolonové adsorpce s modelovými roztoky PAHs i s reálnými vzorky 

kontaminovaných podzemních vod potvrdily účinnost adsorpce organických látek. Vhodný 

průtok kolonou byl stanoven na přibližně 0,2-0,3 l.s
-1

, důležité je především udržování 

konstantního průtoku. Navážka sorbentu se pohybovala v rozmezí od 0,03 g pro modelové 

roztoky organických látek až po 0,05-0,5 g pro reálné vzorky. Bylo zjištěno, že kolonová 

adsorpce organických látek je rychlejší a účinnější než vsádková adsorpce. Adsorpce 

probíhá okamžitě, není potřeba čekat na ustavení rovnováhy v roztoku a také spotřeba 

sorbentu je nižší. Např. kolonová adsorpce u vzorku reálné podzemní vody z lokality 

Pardubice byla 3-4 krát účinnější než vsádková adsorpce stejného vzorku. Velmi dobře se 

sorboval i anilin a chlorované aniliny, u nichž byla adsorpce při vsádkových testech 

mnohem nižší. Také adsorpční kapacita fenanthrenu byla odhadnuta několikanásobně vyšší 

(až cca 180 mg.g
-1

). Tyto závěry nezávisle potvrdily i výsledky testů kolonové adsorpce 

těžkých kovů, které probíhaly na pracovišti společnosti Geotest a. s. Další výhodou, kterou 

je u kolonové adsorpce potřeba zmínit je, že při vhodné fixaci sorbentu v koloně odpadá 

nutnost oddělování sorbentu od vyčištěné vody. Ramanova mikroskopie provedená na 

VŠB-TUO u vzorků, které byly odebrány po průchodu kolonou u poloprovozních testů 

řešitele projektu, neprokázala, že by ve vyčištěné vodě zůstávaly nanočástice uhlíku. 
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6. ZÁVĚR 

V souladu s cílem disertační práce byly v průběhu jejího zpracovávání ověřeny 

adsorpční schopnosti uměle vyráběných uhlíkových nanotrubiček MWCNTs
NC7000

. 

V teoretické části této disertační práce je uvedeno mnoho příkladů výzkumů, jejichž 

výsledky potvrzují účinnost adsorpce organických látek i těžkých kovů na uhlíkové 

nanotrubičky. Některé z těchto výzkumů srovnávají CNTs i s jinými sorbenty, např. 

s aktivním uhlím, a v mnoha případech mají CNTs vyšší adsorpční kapacitu. Výsledky této 

disertační práce také potvrzují účinnost adsorpce organických látek na uhlíkové 

nanotrubičky. Zjištěná adsorpční kapacita vypočítaná pro PAHs a C10-C40 u vsádkové 

adsorpce ale není příliš vysoká. Účinnější je kolonová adsorpce, která je potenciálně 

využitelná pro čištění kontaminovaných podzemních vod v praxi.  Jedním ze zatím 

nevyřešených problémů ale zůstává ekonomická náročnost takovéto technologie. Pokud se 

mají uhlíkové nanotrubičky stát konkurencí pro nyní běžně používané sorbenty, je potřeba 

nejdříve snížit jejich výrobní náklady. Jinak bude zatím možné tyto nanomateriály využívat 

pouze v kombinaci s běžnými levnějšími sorbenty. Samostatné využití uhlíkových 

nanotrubiček jako sorbentu zůstane kvůli jejich vysoké ceně zatím omezeno. Cena 

sorbentu MWCNTs
NC7000

 se nyní pohybuje okolo 100 € za kilogram, a i když se 

v závislosti na odebíraném množství snižuje, je to ve srovnání s běžně využívaným 

aktivním uhlím příliš. Cena komerčního aktivního uhlí se pohybuje v různých relacích, ale 

vždy několikanásobně níže, např. Ahmaruzzaman (2011) uvádí cenu v průměru 20 US$ za 

kilogram AC. Nabízí se tady především otázka, v čem je sorbent MWCNTs
NC7000

 lepší než 

aktivní uhlí a jak by mu mohl konkurovat.  

Cílem této práce nebylo porovnávat adsorpční schopnosti MWCNTs
NC7000

 s jinými 

sorbenty, myslím si ale, že pro využití v praxi, je toto srovnání nezbytné. Pro další vývoj 

v této oblasti proto navrhuji navazující výzkum, a to konkrétně laboratorní výzkum 

kolonové (dynamické) sorpce reálných vzorků vody na uhlíkových materiálech (GAC, 

PAC, MWCNTs
NC7000

), který by vycházel z výsledků této disertační práce. Doporučuji 

využít navržené metodiky kolonové (dynamické) sorpce výhradně pro reálné vzorky 

kontaminovaných vod. Reálné vzorky z více lokalit by měly obsahovat zvýšené 

koncentrace nejčastějších kontaminantů podzemních vod, především ClU, NEL, PAHs 

nebo BTEX. Vhodné lokality pro odběr vzorků kontaminovaných podzemních vod lze 
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určit např. z databáze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst), může se jednat 

např. o lokality: Komas-Komárov u Opavy (ClU), Spolchemie a.s. Ústí nad Labem 

(BTEX, ClU), Benzina s.r.o. DSPHM N. Bohumín a  Dalkia ČR, a.s. Třebovice (NEL) 

nebo i lokality využité v této disertační práci – Deza Ostrava (PAHs), Synthezia-Pardubice 

(chlorované benzeny) apod. Všechny sorpční experimenty je třeba provést stejným 

postupem pro všechny tři sorbenty a vyhodnotit z hlediska výsledných koncentrací 

sledovaných látek.  

Přínosem pro danou oblast by byla i samostatná studie toxicity MWCNTs
NC7000

 a 

výzkum metod regenerace sorbentu. 

Výsledky této disertační práce také průběžně přispívaly k řešení rozsáhlého 

projektu VaV: FR-TI1/389 – program TIP, jehož cílem je sestavení adsorpční technologie 

pro odstraňování těžkých kovů z polykontaminovaných vod. Průběžný vývoj a výsledky 

tohoto projektu jsou stručně shrnuty v kapitole 2.1.1. V tomto roce probíhá poslední etapa 

projektu, jeho celkové vyhodnocení, stejně tak jako zhodnocení účinnosti adsorpční 

technologie v poloprovozních podmínkách, bude možné až v závěru roku 2013.  
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