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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti pH prostředí a zeta 

potenciálu, který má vliv na stabilitu jílovitých suspenzí. Cílem práce bylo posoudit 
a potvrdit celosvětový směr v měření a určit nejvhodnější oblast pH prostředí pro 

stabilitu koloidních suspenzí. Práce pojednává o základních parametrech 
koloidních látek, o technologiích, běžně používaných v praxi k měření elektrické 
dvojvrstvy (zeta potenciálu), s využitím rešerše celosvětové literatury pro dané 
téma. V závěrečné části jsou vyhodnoceny nejpodstatnější informace - na základě 
zahraničních studií. 

 

Klíčová slova: zeta potenciál, elektrická dvojvrstva, jílovité suspenze, pH 

prostředí, jíl, koloidní suspenze, DLVO metoda. 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the influence of pH on the zeta potential of the 

environment, which affects the stability of clay suspensions. The aim of the study 

was to assess and confirm the global trend in the measurement area and the most 

appropriate pH environment for the stability of colloidal suspensions. It deals with 

the basic information of colloids, technology, commonly used in practice to 

measure the electrical double layer (zeta potential), its use and global researches 

of literature relevant to the topic. At the end are evaluated most relevant 

information based on foreign studies. 

 

Klíčová slova: zeta potential, electric double layer, clay suspenzion, influnce of 

pH, clay, koloid suspension, DLVO method. 
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Úvod 

Práce je především studií, která se týká jílovitých materiálů, nejvhodnějšího 

pH prostředí pro stabilitu těchto materiálů a zeta potenciálu. Velmi důležitá pro tuto 

práci byla soustava s nejmenšími částicemi a to konkrétně mikrodisperzní 

soustava, kde řadíme jílovité materiály, pigmentové částice či polymery. Jíly se 

v dnešní době používají hlavně v keramickém, chemickém, papírenském a 

gumárenském průmyslu a vzhledem k jejich velmi dobré sorbci také jako sorbent 

při likvidaci olejových havarií. Podle zeta potenciálu lze určit stabilitu měřené 

suspenze. 

V první části práce jsou analyzovány informace o jílovitých materiálech, 

jejich vzniku, vlastnostech, struktuře a možnostech využití. Je zde také zmíněno, 

jak souvisí elektrokinetický potenciál se stabilitou jílovitých materiálů. Dále jsou 

popsány elektrokinetické jevy, elektrická dvojvrstva, zeta potenciál a souvislost 

zeta potenciálu s koloidními systémy. 

Druhou část práce tvoří rešerše celosvětové literatury zabývající se 

stabilitou koloidních soustav, především jílovitých suspenzí. Shrnuje informace o 

dosažených výsledcích zahraničních vědců, zkoumajících koloidní systémy, 

způsoby měření a souvislost faktorů ovlivňujících chování jílových materiálů a 

koloidních látek.  

Na základě nashromážděných informací je v závěru této práce provedeno 

posouzení současného trendu týkajícího se stability jílových materiálů a faktorů, 

které jejich stabilitu ovlivňují, a rovněž návrh měření, které by tyto informace 

potvrdilo.   
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1. Teoretická část 

1.1. Definice jílových materiálů  

Jíly – Podle geologické a mineralogické definice chápeme jíl jako horninu, 

která obsahuje alespoň 50 hmotnostních % částic, které jsou menší než 2 µm. 

Podle mezinárodní komise AIPEA zní definice jílu jako “směsný přírodní materiál, 

primárně složený z jemně zrnitých materiálů, který je obecně plastický při 

přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po vysušení či vypálení “.[1] 

  V pedologii se za jílovou frakci považuje vše, co je menší než 4 µm. 

Celkově jílovou frakci tvoří jílové a doprovodné minerály. Za jílové minerály 

považujeme fylosilikáty, sepiolity, alofán, imogolit a některé hydroxidy a oxidy či 

živce s velikostí do 2 µm. Skupina těchto minerálů je používána zejména kvůli 

svým fyzikálním vlastnostem jako například tvárnost, malá velikost částic, velká 

sorpční schopnost, plasticita při obsahu vody a ztvrdnutí po vypálení či 

vysušení.[1] 

Mezi hlavní jílové minerály řadíme illit, kaolinit, halloysit a montmorillonit. 

Nejznámější je kaolinit, který je hlavní složkou porcelánu či dentálních keramik. 

Montmorilonit je součástí bentonitů, při vysoušení zmenšuje svůj objem a naopak, 

ve vlhkém prostředí zvětšuje svůj objem. Illit je obsažen v jílech a jílovitých 

břidlicích.[2] 
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1.2. Vznik jílových minerálů 

Jílové minerály vznikají buď v přípovrchové zóně zemské kůry, kde 

podléhají zvětrávacím procesům (nízké teploty) nebo hydrotermální přeměnou 

hornin (vysoké teploty). Mocnost jílových profilů závisí na několika faktorech - na 

klimatu, přítomnosti živých organismů, topografii reliéfu, složení matečné horniny a 

na čase. Voda, teplé podnebí a přítomnost rostlinstva vytvářejí podmínky pro velké 

hromadění jílových minerálů. Naopak sopečná aktivita a tektonický neklid 

vyvolávající hloubkovou erozi působí na vznik těchto minerálů negativně.[3] 

1.2.1.  Hlavní způsoby vzniku jílových minerálů 

Během procesu povrchového (subaerického) nebo podvodního 

(subakvatického) zvětrávání, srážením z koncentrovaných roztoků ve slaných 

jezerech či uzavřených mořských nádržích, diagenezí tzv. pohřbením (ta je 

vázána na sedimentační pánve, v nichž dochází k postupnému pohřbívání 

podložních hornin), hydrotermální přeměnou.[4]     

1.2.2.  Jílové materiály ve vodě 

S jílovými materiály se setkáváme například v kanalizaci, a to díky dešti, 

který splaví jílové částice do kanalizace, kde následně dochází k sedimentaci 

těchto částic. Velmi častým případem je obsažení jílových částic ve vodě 

natékající do čistírny odpadních vod, kde se musí řešit jejich odstranění 

z upravované vody.  

1.3. Struktura jílovitých minerálů 

Jílové minerály (s vyjímkou amorfního alofánu) jsou krystalické a mají řetězovou 

nebo vrstevnatou strukturu. Základem vrstevnaté struktury je dvojrozměrně 

periodická síť  Si-O tetraedrů, které jsou vzájemně propojeny třemi  vrcholy a 

čtvrtý směřuje kolmo nad rovinu sítě. Tyto tetraedry jsou tvořeny malým centrálním 

atomem křemíku, jenž je obklopen čtyřmi velkými atomy kyslíku, nacházejícími se 

ve vrcholech tetraedru. V ideálním případě má tato síť hexagonální symetrii. 

Neméně důležitým prvkem stavby fylosilikátů jsou sítě Al-O, OH- oktaedrů, které 

spolu sdílejí kromě vrcholů i polovinu hran.[1] 
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1.4. Využití jílových minerálů 

Jelikož jílové minerály tvoří hlavní složku jílů a hlín, hrály klíčovou úlohu při 

budování a rozvíjení lidské společnosti. Široké spektrum využití jílových minerálů 

je dáno jejich hojným výskytem, nízkou cenou a snadnou dostupností. Běžně se 

používají v průmyslu keramickém, chemickém, papírenském a gumárenském. Své 

uplatnění nachází i ve farmacii, kosmetice, stavebnictví, optoelektronice a při 

výrobě plastů. V dnešní době lze vyčlenit čtyři směry, kterými se ubírá vývoj 

použití jílových minerálů. Jsou to selektivní sorbenty a katalyzátory, nové prvky pro 

optoelektroniku, léčiva a nové konstrukční materiály. Jílové minerály jsou schopny 

přijímat do své struktury velké molekuly nebo velké komplexní ionty. Díky této 

vlastnosti jsme dnes schopni vytvářet umělé struktury s mimořádnými fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi, které navíc můžeme regulovat podle našich potřeb.[5] 
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1.5. Elektrické vlastnosti koloidních látek 

1.5.1. Klasifikace koloidních látek 

Koloidní látky lze klasifikovat podle různých hledisek: 

Jedním z hledisek je klasifikace podle fáze (skupenství) dispergované látky 

a prostředí, v němž je látka dispergována (disperzní prostředí). Plyn dispergovaný 

v kapalině tvoří pěnu (našlehaný bílek, pěna na holení), plyn dispergovaný v tuhé 

látce tvoří tuhou pěnu (pěnový polystyrén, „gumové“ bonbóny), kapalina 

dispergovaná v plynu tvoří aerosol (mlha), kapalina dispergovaná v jiné kapalině 

tvoří emulzi (majonéza, mléko), kapalina dispergovaná v tuhé látce tvoří gel 

(marmelády), pevná látka dispergovaná v plynu tvoří tuhý aerosol (prach nebo 

kouř ve vzduchu), pevná látka dispergovaná v kapalině tvoří sol (inkoust, bahnitá 

voda), pevná látka rozptýlená v jiné pevné látce tvoří pevný sol (některé slitiny). [6] 

       Další možné dělení je podle struktury dispergované látky (je-li 

dispergovanou látkou látka tuhá). Tak například v případě disperze síry ve vodě 

mají koloidní částice stejnou vnitřní strukturu, jako když je pevná látka samotná, 

nerozptýlená. Jindy tvoří koloidní částice agregáty malých molekul, v nichž malé 

molekuly nemají strukturu žádné pevné látky (mýdlo ve vodě). V případě koloidů 

obsahujících bílkoviny je koloidní částicí velká molekula. [6] 

       Jiné rozdělení se používá u soustav, kde disperzní prostředí je kapalina – 

tam rozeznáváme lyofilní a lyofobní systémy. V lyofilním systému mají částice 

velkou afinitu k rozpouštědlu a jsou tedy solvatovány (obaleny rozpouštědlem). V 

těchto případech je možné připravit disperzní roztoky o vysokých koncentracích 

dispergovaného podílu. V lyofobním systému není afinita mezi disperzním 

prostředím a dispergovanými částicemi, nevytváří se solvatační obal. Tyto 

systémy jsou nestabilní, lze je připravit jen pro malé koncentrace dispergovaných 

částic. [6] 
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1.5.2. Vznik koloidních látek 

       Koloidní látky mohou vznikat dvěma základními způsoby: kondenzací 

malých částic (molekul) do částic koloidní velikosti a rozpadem velkých částic na  

menší. Některé látky (želatina, kolagen) lze snadno dispergovat ve vhodných 

rozpouštědlech za tvorby koloidu (tzv. peptizace). Kov může být dispergován 

vypařením v elektrickém oblouku, pokud jsou elektrody ponořené do vody, vytvoří 

se při zchlazení vody koloidní částice. Pevné pigmenty mohou být na částice 

koloidní velikosti převedeny mechanickým drcením (ve speciálním mlýnku). 

Emulze se obvykle připravují tzv. homogenizací (rozšleháním, pomocí ultrazvuku), 

obvykle s přídavkem emulgačního činidla, které vzniklou emulzi stabilizuje. 

Všechny uvedené způsoby patří do kategorie tvorby koloidů rozpadem velkých 

částic. Kondenzace malých částic obvykle zahrnuje chemickou reakci (hydrolýzu, 

oxidaci, redukci, výměnu skupin).[6]    

1.5.3. Nejvýznamnější vlastnosti koloidních soustav: 

1. Elektrický náboj částic - Elektrický náboj na fázovém rozhraní působí na 

vlastnosti koloidních soustav a ovlivňuje jejich chování (obr.3). Tento náboj je 

vyjádřen pomocí veličiny – elektrokinetické dvojvrstvy (zeta potenciálu). 

2. Velikost částic disperzní fáze a její distribuce - U systémů s jednotnou 

velikostí částic (monodisperzní systémy) stačí znát jen tuto konkrétní velikost.      

U systémů skládajících se z různě velkých částice (polydisperzní systémy) je 

zapotřebí zjistit, kromě průměrné velikosti zrn, i tvar distribuční křivky. 

3. Specifický povrch částic - Veličina, která nejlépe zohledňuje vliv velikosti  

jednotlivých částic, se počítá jako plocha připadající na jednotku hmotnosti. Jedná 

se o povrchovou energii, která určuje schopnost adsorpce jiných částic (iontů, 

molekul). Hodnota specifického povrchu bývá u koloidních jílů z intervalu 10-1000 

m2/g.[7] 

Pro porovnání má jemný koloidní jíl asi 10000x větší povrchovou plochu než 

průměrně velké částice písku. [3] 
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1.6. Elektrická dvojvrstva 

Pro vznik dvojvrstvy na jílové částici je zapotřebí, aby v přítomné suspenzi 

bylo dostatečné množství částic. Záporně nabitý povrch jílové částice přitahují 

kationty rozptýlené v soustavě. Díky tomuto ději se vytvoří vrstva kationtů, která 

naopak přitahuje k sobě anionty pevně přichycené k částici či volněji vázané 

v okolí částice. Vzniknou nám tedy 2 opačně nabité vrstvy – tzv. elektrická 

dvojvrstva. [8,9] 
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Mnoho látek při styku s polárním médiem (např. vodou) získává povrchový 

náboj. Tento náboj ovlivňuje rozložení iontů blízkých povrchu v polárním médiu. 

Ionty opačného náboje jsou přitahovány směrem k povrchu a ionty stejného 

náboje jsou od tohoto povrchu odpuzovány. Takové rozložení elektrického náboje 

vede k formování elektrické dvojvrstvy. Elektrická dvojvrstva může být rozdělena 

na vnitřní – pevnou vrstvu a vnější – difúzní vrstvu. Rozhraní mezi těmito vrstvami 

je rozděleno mezi obě tyto vrstvy. Ionty ve vnitřní vrstvě mezi povrchem a sdílenou 

oblastí obou vrstev jsou považovány za nepohyblivé (stabilní). Ve vnější difúzní 

vrstvě jsou ionty silně přitahovány k povrchu a jsou pohyblivé. Teorie elektrické 

dvojvrstvy se zabývá tímto rozdělením iontů a velikostí elektrických potenciálů, 

které se vyskytují v místě nabitého povrchu. Elektrický potenciál ve sdílené vrstvě 

je známý jako zeta potenciál ζ, který charakterizuje sílu elektrické dvojvrstvy a je 

rozhodujícím faktorem pro rozdělení iontů v difúzní vrstvě elektrické dvojvrstvy. 

[20,9] 

 

1.6.1.    Modely elektrické dvojvrstvy 

Helmholtzův model (1879) 

Náboj vnitřní vrstvy  (nabitého povrchu) úplně kompenzován těsně 

přiléhající vrstvou protiiontů; plošná hustota náboje této vnější vrstvy je stejná jako 

plošná hustota náboje nabitého povrchu (elektrická dvojvrstva je obdobou 

deskového kondenzátoru). Model popisuje chování reálných systémů při vysokých 

koncentracích elektrolytů (velké iontové síle roztoku), kdy difuzní Gouyova-

Chapmanova vrstva je stlačena a celý náboj vnitřní vrstvy je neutralizován 

nábojem plošné vnější vrstvy.[10] 
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Gouyův-Chapmanův model  

Koncentrace iontů ve vnější vrstvě plynule klesá se vzdáleností od nabitého 

povrchu. Stav této vrstvy je dán rovnováhou mezi elektrostatickými silami a 

tepelným pohybem iontů. [10] 

Předpoklad: změna potenciálu V se vzdáleností od povrchu x (viz. Obr. 5). 

A tzv. efektivní tloušťka dvojvrstvy (tj. vzdálenost desek, jakou by musel mít 

kondenzátor, aby měl stejnou kapacitu, /rC / , jako uvažovaná dvojvrstva). 

[10] 

           

 

V0  -  potenciál nabitého povrchu.  

e    -  elementární náboj, 

zi    -  počet elementárních nábojů, nesených iontem typu i, 

io  -  koncentrace (počet částic v jednotce objemu) iontů i v objemové fázi, 

I      -  iontová síla roztoku,  

kB   -  Boltzmannova konstanta, 

r     -  je relativní permitivita prostředí,  

o    -  permitivita vakua  

 

 V reálných systémech tvoří difuzní vrstva jenom část vnější vrstvy elektrické 

dvojvrstvy, ale její význam stoupá při velkých zředěních elektrolytu.[10] 
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Sternův model 

Vnější vrstva 

Těsně přiléhající plošná vrstva (tzv. Sternova vrstva), ionty jsou vázané 

k vnitřní vrstvě převážně adsorpčními silami (které mají proti silám elektrostatickým 

krátký dosah) o plošné hustotě náboje 1, která je menší než plošný náboj vnitřní 

vrstvy  0. [10] 

Difuzní vrstva (Gouyova-Chapmanova vrstva) 

Ionty jsou vázané elektrostatickými silami, které neutralizují zbytek náboje 

vnitřní vrstvy. Potenciál dvojvrstvy napřed prudce klesá na hodnotu potenciálu 

Sternovy vrstvy a pak pozvolna k nule. Poměr nábojů ve vnější a vnitřní plošné 

vrstvě (viz. obr.6) závisí na iontové síle roztoku (k je konstanta). [10] 

 

 

Popis elektrické dvojvrstvy tímto modelem nejlépe odpovídá experimentu, zvláště 
při středních koncentracích elektrolytů. [10] 
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1.7. Elektrokinetické jevy 

 

 

1.7.1. Elektroforéza 

Princip elektroforézy 

Elektroforéza je metoda, která využívá schopnosti nabitých částic v 

elektrickém poli. Vzhledem ke skutečnosti, že rychlost pohybu částic je závislá na 

velikosti náboje a velikosti molekuly, různě velké a různě nabité molekuly se 

budou pohybovat odlišnou rychlostí. Můžeme proto elektroforézu využívat k 

separaci látek, a to především pro analytické účely, avšak elektroforézy se užívá 

také pro účely preparativní. [12] 

 

Volná elektroforéza 

V klasické tzv. "volné" technice se elektroforéza provádí ve vodných 

roztocích tlumivých roztoků (elektrolytu) a částice putují směrem k elektrodě s 

opačnou polaritou rychlostmi, které jsou úměrné velikosti jejich náboje. 

Rychlost migrace a vzájemné oddělování částic je dáno též použitým gradientem 

napětí. Metoda je velice jednoduchá, ale její značnou nevýhodou je, že se 

separace snadno poruší konvenčními proudy v kapalině, které vznikají vlivem 
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tepla, způsobeného průchodem elektrického proudu. Proto se této techniky 

používá velmi zřídka. [12] 

Elektroforéza na nosičích 

Aby se odstranily nedostatky volné elektroforézy, tj. vznik konvenčních 

proudů a difuze, které výrazně zhoršují výsledky elektroforetické separace, začala 

se provádět elektroforéza na nosičích, nazývaná též zonální elektroforéza. Nosiče 

používané při elektroforéze musí mít obdobné vlastnosti jako nosiče pro 

rozdělovací chromatografii - musí být hydrofilní, nerozpustné ve vodě a měly by 

mít co nejmenší adsorpční schopnosti. Prvními použitými nosiči byly neklížený 

papír (tzv. chromatografický), acetát celulosy, škrob (nezgelovatělý) a celulosa. V 

současné době se jako nosiče používají hlavně gely, a to zejména agarosový 

gel,škrobový gel a pravděpodobně nejčastěji gel polyakrylamidový. [12] 

Kapilární elektroforéza 

Zvláštním způsobem elektroforézy je tzv. kapilární elektroforéza, která 

vyžívá elektrokinetických principů elektroforézy a elektroosmózy k separaci látek 

uvnitř křemenné kapiláry. Tomuto způsobu elektroforézy se říká vysokoúčinná 

kapilární elektroforéza (HPCE) a provádí se několika způsoby - jako volná 

elektroforéza, gelová elektroforéza, ale i jako izoelektrická fokusace. [12] 
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Afinitní elektroforéza 

Je zvláštní případ elektroforézy na nosičích. Princip této metody je obdobný 

jako u afinitní chromatografie: separované látky se pohybují vlivem elektroforetické 

pohyblivosti v gelu, v němž je imobilizován afinitní ligand, specifický alespoň pro 

jednu složku směsi. V důsledku tvorby specifického komplexu se ta složka, která 

má k ligandu specifickou afinitu, opožďuje v průchodu gelem, zatímco neaktivní 

látky putují normální rychlostí. Porovnáním pohyblivosti jednotlivých látek v gelu 

bez ligandu lze určit, které molekuly mají afinitu k použitému ligandu a ze stupně 

retardace a koncentrace imobilizovaného ligandu lze stanovit též disociační 

konstantu komplexu separovaná látka - ligand.[12] 

1.7.2.  Sedimentační potenciál 

      Vzniká při jednosměrném pohybu nabitých disperzních částic v disperzním 

prostředí, vyvolaném mechanickou silou. 

Tento jev inverzní k elektroforéze a jeho velikost závisí na: 

- výškovém rozdílu, 

- rozměru a koncentraci částic, 

- rozdílu hustot částic a disperzního prostředí, 

- viskozitě prostředí  

- permitivitě systému 

- konduktivitě systému  [13] 
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1.7.3.   Elektroosmóza 

Může být sledována např. měřením rychlosti pohybu bubliny ve vodorovné 

kapiláře. Ta udává lineární rychlost průtoku kapaliny, který vyvolá potenciálový 

rozdíl vložený na elektrody. Přepážka umístěná mezi elektrodami je tvořena 

porézní nebo práškovitou hmotou. Aby nebyl průběh měření rušen produkty 

elektrolýzy (zejména vývinem plynů na elektrodách), používá se 

nepolarizovatelných elektrod. [13] 

 

 

1.7.4.   Proudový potenciál 

Zjišťuje se v podobném uspořádání jako elektroosmóza. Mezi elektrodami 

umístěnými na koncích porézní přepážky se měří potenciální rozdíl, způsobený 

rozdílem tlaků na vstupu a výstupu kapaliny. [13] 
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1.8. Zeta potenciál 

Velikost zeta potenciálu naznačuje potenciální stabilitu koloidního systému. 

Koloidní systém vzniká tehdy, když jedno ze tří skupenství: plynné, kapalné a 

pevné, jsou jemně dispergované v jednom ze skupenství. Pro tuto techniku se 

zajímáme o dvě skupenství: pevná látka dispergovaná v kapalině, a kapalina 

dispergovaná v kapalině, tj. emulze. 

Jestliže všechny částice v suspenzi mají velký záporný nebo kladný 

potenciál zeta, pak budou inklinovat k odpuzování se navzájem, a neexistuje 

žádná tendence k tomu, aby flokulovaly (vločkovaly). Jestliže však částice mají 

nízké hodnoty potenciálu zeta, pak neexistuje žádná síla k tomu, aby zabránila 

částicím se shlukovat a flokulovat. Obecná dělící čára mezi stabilní a nestabilní 

suspenzí se zpravidla bere buď při +30 mV nebo -30 mV.[14] 

Částice s potenciálem zeta kladnějším než +30 mV, nebo zápornějším než -

30 mV se normálně považují za stabilní. 

Nejdůležitější faktor, který ovlivňuje potenciál zeta, je pH. Hodnota 

potenciálu zeta sama o sobě - bez uvedení pH - je prakticky číslo nemající žádný 

smysl.[14] 

Jsou-li částice v suspenzi se záporným potenciálem zeta  a k této suspenzi 

se přidá více alkálie, pak částice budou inklinovat k tomu, aby získaly zápornější 

náboj. Jestliže se pak k této suspenzi přidává kyselina, dosáhne se bod, kde se 

záporný náboj neutralizuje. Jakékoliv další přidávání kyseliny může způsobit 

vytváření kladného náboje. Proto křivka potenciálu zeta proti pH bude kladná při 

nízkém pH, a nižší nebo záporná při vysokém pH.[14] 

Bod, kde vynesení prochází  nulovým  potenciálem zeta, se 

nazývá izoelektrický bod a z praktických důvodů je velmi důležitý. Normálně je to 

bod, kde je koloidní systém nejméně stabilní. Typické vynesení potenciálu zeta 

proti pH je ukázané níže.[14] 
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1.8.1.   Vliv vybraných faktorů na zeta potenciál 

1.8.1.1. Vliv indiferentního elektrolytu 

Indiferentní elektrolyty neobsahují takové ionty, aby se zabudovaly do 

krystalové mřížky koloidní částice, a tím snižují zeta potenciál kvůli zvýšení 

koncentrace protiiontů a stlačení dvojvrstvy. Byl zaznamenán názor, že zeta 

potenciál mohou ovlivňovat ionty, které mají opačné znaménko než koloidní 

částice a stejné znaménko jako protiionty. 

1.8.1.2. Vliv  teploty 

Při zvyšování teploty vzrůstá také intenzita tepelného pohybu protiiontů a 

zvyšuje se tloušťka dvojvrstvy. To znamená, že se zvyšuje i hodnota zeta 

potenciálu, a naopak, při snižování teploty hodnota zeta potenciálu klesá. 
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1.8.1.3. Vliv pH prostředí 

Zeta potenciál koloidních částic může být ovlivněn pH hodnotou prostředí, 

protože vodíkové ionty i hydroxidové ionty jsou vysoce adsorbovatelné. Je to 

způsobeno tím, že vodíkové ionty mají malý poloměr a mohou se tak dostat těsně 

k povrchu tuhé fáze. U hydroxidových iontů je to způsobeno velkým dipólovým 

momentem. Při určitém pH má zeta potenciál nulovou hodnotu, tento bod 

nazýváme tzv. izoelektrický stav. 

 

1.8.1.4. Vliv koncentrace koloidního systému 

Předpokládá se, že při ředění koloidní suspenze zeta potenciál narůstá, 

protože koncentrace protiiontů klesá, a tím je tloušťka dvojvrstvy větší. Pokud ale 

koncentraci koloidního systému zvětšíme, dochází tím k opačnému jevu. 

 

1.8.2.   Zeta potenciál a stabilita koloidních systémů 

V disperzním prostředí vykazují koloidní částice Brownův pohyb, proto do 

sebe často narážejí. Stabilitu koloidních suspenzí tedy určujeme podle 

vzájemného působení částic během srážky. Jestliže bude velikost odpudivé síly 

větší než velikost přitažlivé síly, bude koloidní systém stabilní. V suspenzi, která je 

elektricky nabitá, můžeme popsat rovnováhu sil teorií DLVO (Deryaguin, Landau, 

Verwey, Overbeek). Tato teorie nám říká, že celková potenciální energie je 

součtem sil odpudivých a přitažlivých. Z vyhledaných článků od různých 

zahraničních vědců jsme zjistili, že zeta potenciál je velmi dobrý ukazatel pro 

velikost odpudivých sil mezi koloidními částicemi a využívá se k zjišťování a určení 

stability koloidních systémů. Můžeme tedy říct, že částice suspenzí jsou stabilní, 

pokud mají zeta potenciál mimo rozmezí -30 mV až +30 mV.[15,16] 
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2. Rešeršní  (praktická) část 

2.1. Rešerše světové literatury 

V rešerši jsem vyhledával články související či zabývající se tématem jako 

je zadání této práce nebo podobnou problematikou. Dále uvedený přehled článků 

tedy obsahuje výzkumy a posouzení vlivu pH na různé jílovité suspenze, jsou zde 

rovněž popsány metody měření a souvislost zeta potenciálu k pH hodnotám.  

Data byla vyhledána z převážné části od roku 2004 do roku 2014. Mezi 

země zabývající se daným tématem se nejvíce řadí Čína, USA a Austrálie (viz. 

obr.14). Výzkum zeta potenciálu a vlivu pH hodnot na koloidní suspenze se začal 

kolem roku 1980 s minimální intenzitou, ale největší nárůst výzkumu a publikací 

na dané téma je vidět (obr.15)  od roku 2000 do 2012. Na obrázku číslo 16 a 17 je 

znázorněn druh dokumentů a vědy, pojednávající o měření. Je zde patrné silně 

převažující publikování v podobě odborných článků především v koloidní vědě. 

Klíčová slova pro hledání byla: zeta potential, pH, clay suspension, stability, 

DLVO method, kaolinit suspension. 
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Číslo Autor Název Obsah 

1 

Pek-Ing Au 

 Yee-Kwong 

Leong 

Rheological and zeta 

potential behaviour of 

kaolin and bentonite 

composite slurries 
 

Zkoumá chování zeta potenciálu při 
různém pH kaolinových a 

bentonitových suspenzí a jílu. Mez 
kluzu je největší při nízkém pH (2,5). 
Bylo prokázáno, že smíšené a čisté 

jíly jsou záporně nabité při všech pH. 

2 

Houta N. 

Lecomte-Nana 

 

Dispersion of 

phyllosilicates in aqueous 

suspensions: Role of the 

nature and amount of 

surfactant 

Ve studii byly měřeny koloidní síly 
mezi asfaltovými povrchy ve 

vodných roztocích (AFM). Výsledky 
ukázaly významný dopad na řešení 

pH, solnosti vápníku a 
montmorillonitu a adhezní sílu.   
Odpudivé síly byly pozorovány 

v podmínkách roztoku s nižším pH, 

vyšší slanosti a vyšší koncentraci 
vápníku. Přídavek montmorillonitu 

zvyšuje odpudivé síly a snížení 
adhezních sil. Měřené sílové profily 

byly měřeny teorií DLVO aby ukázali 

odpudivé elektrostatické dvojité 
vrstvy. 
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3 

Jin L. 

Wei Y. 

Xu Q. 

Cellulose nanofibers 

prepared from TEMPO-

oxidation of kraft pulp 

and its flocculation effect 

on kaolin clay 

Nanovlákna celulózy byla připravena 

s použitím TEMPO / NaBr / NaClO 
oxidaci sulfátové buničiny a následně 
ošetřena ultrazvukem, vlastnosti byly 

charakterizovány conductimetrickou 

titrací, X - ray difrakcí, a mikroskopií 
atomárních sil. Výsledný produkt byl 

potom aplikován jako aniontové 
mikročástice, vedoucí k 

mikročásticím systému kationtových 

polyakrylamidů (CPAM), a k vyvolání 
flokulace kaolínové suspenze. 

Flokulační efekt byl hodnocen 
stanovením relativního zakalení 

jílové suspenze. Výsledky ukázaly, že 
získaná nanovlákna celulózy měla 

více negativní zeta potenciál v 
neutrálních a alkalických 

podmínkách. 

4 

Liu J. 

Liu Y. 

Zeng Q. 

Titanium (IV) hydrate 

based on chitosan 

template for 

defluoridation from 

aqueous solution 

Nákladově efektivní bio-adsorbent, 

titan (IV) na bázi hydrátu chitosanu 

(Ti-CHI), se syntetizuje za použití Ti 
(SO4)2 a chitosanu pro defluorizaci z 

vodných roztoků.Materiál Ti-CHI byl 

charakterizován pomocí FTIR, SEM s 
EDX, XRD, XPS a zeta potenciálu. 

Nejvíce stabilní pH pro odstranění 
fluoridů bylo stanoveno na hodnoty 
4-9. Maximální adsorpční kapacita 
fluoridu na Ti - CHI je 16,12 mg / g. 

Termodynamické studie prokázaly, 
že proces adsorpce byl spontánní. 

5 Pek-Ing Au 

Muscovite Mica and 

koalin Slurries: yield 

stress-volume fraction 

and 

Deflocculation point zeta 

potential Comparison 

Pozoruje se účinek pyrofosfátu na 
kaolin ve srovnání se slídou. Slídové 

suspenze se flokulovaly v celém 
rozmezí pH od 2 do 12. Suspenze se  
řídí podle napětí meze kluzu - DLVO 

modelu síly zobrazující relativně 
velký kritický zeta potenciál  48 mV. 

Použití doplňkové látky a to 

aniontového pyrosfátu způsobilo 
snížení zeta potenciálu na 22 mV. 

Isoelektrický bod slídy byl při pH 5 a 
se snížením zeta potenciálu klesalo i 

pH.  

6 
Hu P. 

Yang H. 

Insight into the 

physicochemical aspects 

of kaolins with different 

morphologies 

Fyzikálně-chemické aspekty čtyř 
měkkých kaolinů byly zkoumány za 

použití X -ray difrakce ( XRD ) , 

skenování elektronické mikroskopie 
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(SEM) , transmisní elektronové 
mikroskopie (TEM) , Fourierova 

transformace infračervené 
spektroskopie (FTIR) , diferenční 

skenovací kalorimetrie , 
termogravimetrie (TG - DSC) 

specifického povrchu a zeta 

potenciál měření. Endotermické 

maximální teploty jasně ukazují 
pozitivní korelaci s vypočteným 
indexem krystalizace kaolinitů. 
Fyzikálně-chemické vlastnosti 

přírodní tyče kaolinitu byly 

zkoumány ve větším detailu . Tyč 

kaolinitu měla nižší stupeň řádu a 
zeta potenciálu ( Ph. < . 3 ) než desky 

kaolinitu. 

7 
Lagaly, G.   

 Ziesmer, S. 

Colloid chemistry of clay 

minerals: The coagulation 

of montmorillonite 

dispersion 

Práce zkoumá přechod mezi stabilní 
koloidní disperzí a flokulujícím nebo 
koagulujícím systémem. Rozptyl do 

koloidního stavu vyžaduje 
transformaci původního bentonitu 
do sodné formy například pomocí 

sody. Typické vlastnosti sodné 
disperze montmorillonitu jsou velmi 

nízké kritické koagulační 
koncentrace, specifické adsorpce 

protiiontů na povrch jílového 
minerálu. 

8 

Konan, K.L., 

Peyratout, C. 

Bonnet, J.-P. 

 Smith, A. 

Jacquet, A. 

 Magnoux, P. 

 Ayrault, P. 

Surface properties of 

kaolin and illite 

suspensions in 

concentrated calcium 

hydroxide medium 

climates 

V této práci je sledováno adsorpční 
chování hydroxidu vápenatého na 

illit a kaolínové jílové minerály. Bylo 
to monitorováno atomovou emisní 
spektroskopii, bylo měřeno pH. Oba 
jílové materiály mohou adsorbovat 

vápník a hydroxylové ionty. 

9 
Penner, D. 

 Lagaly, G. 

Influence of anions on the 

rheological properties of 

clay mineral dispersion 

Bylo zkoumáno chování 
montmorillonitu sodného a 

kaolínových disperzních suspenzí a 
jejich reakce na aniontové disperzní 

činidla. Pro viskozitu, pH a 
dynamické mobilní měření bylo 
použito různých solí. Se zvyšující 
koncentrací soli nebo kyseliny se 

viskozita snížila na minimum a pak 
prudce vzrostla. Koncentrace 

v tomto bodě byla identifikována 
jako kritická koagulační koncentrace. 

Sulfáty a fosfáty tuto kritickou 
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koagulační koncentraci zvýšily. 

Kaolínové disperze na rozdíl od 
montmorillonitu sodného ukázaly 

výrazný vliv na zkapalňování 
vícemocných aniontů až do vysokých 

koncentrací soli. 

10 
Aredes, S., Klein, 

B.  , Pawlik, M. 

The removal of arsenic 

from water using natural 

iron oxide minerals 

 

Článek se zabývá kontaminací a 
odstraněním arsenu z vody. Bylo 

zjištěno, že Fe je účinné při 
odstraňování arsenu. Měření vzorků 

se provádělo elektroakustickým 
měřením. Výsledky ukázaly, že došlo 
k adsorpci arsenu v celém pH (4-11) 

a tím byl posunut izoelektrický bod. 
Testy ukázaly silnou vazbu arsenu 

k povrchu oxidu železa. 

11 
Wang, Y.-C., Lin, 

J.-J. 

Clay films with variable 

metal ions and self-

assembled silicate layer-

void nanostructures 

Práce zkoumala silikátové jíly se 
sodíkovými protiionty a jejich 

výměnu s různými kovovými ionty 
lithia, draslíku, hořčíku, vápníku a 

hliníku. Vlastnosti byly 
charakterizovány měřením zeta 

potenciálu na pH. Odhalena byla 

elektrokinetická přecházení z -50 mV 

na -5 mV. 

12 
Pham, H.  , 

Nguyen, Q.P 

Effect of silica 

nanoparticles on clay 

swelling and aqueous 

stability of nanoparticle 

dispersions 

V článku jsou prezentovány účinky 
elektrolytů a koncentrace, pH a 

teploty, koncentrace nanočástic 
týkající se stability vodného 
polyethylenglykolu (PEG). 

Kvantifikace stability nanočástic 
v přítomnosti částic montmorillonitu 

bylo dosaženo pomocí UV-VIS 

spektrofotometrie. 

13 

Wainipee, W., 

Cuadros, J., 

Sephton, M.A.  , 

Unsworth, C. 

The effects of oil on As(V) 

adsorption on illite, 

kaolinite, 

montmorillonite and 

chlorite 

Zkoumán vliv oleje na adsorpci As 

v jílových minerálech při nízkém a 
vysokém pH, koncentraci NaCl a 

obsahu oleje. Byly vybrány 4 jíly: illit, 
kaolinit , montmorillonit a chlorit. Ph 

bylo 4 a 8. Výsledky prokázaly, že 
vyšší přítomnost NaCl a spolu s As 

může způsobit, že hlíněné částice 
budou mít celkově větší záporný 

náboj. Adsorpce je nižší při vyšším 
pH z důsledku snížení kladně 

nabitých míst na okraji jílových 
vrstev. 

14 Leland M. Vane 
Effect of aqueous phase 

properties on clay particle 

Vliv vlastnosí vodní fáze na zeta 
potenciál hlíněných částic. Ph 
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zeta potential and 

electro-osmotic 

permeability: Implications 

for electro-kinetic soil 

remediation processes 

výrazně změnilo zeta potenciál 
kaolinitu v rozmezí 0,7 mV při pH = 2 
až -54 mV při pH = 10 ( 0,01 M KCl ). 

Zjistilo se, že elektro-osmotický 
koeficient propustnosti je až 3x vyšší 

při pH = 5 , než při pH = 3. 

15 
K. Popov, A. 

Kolosov 

Enhancement of clay 

zeta-potential by 

chelating agents 

Zkoumáno bylo zlepšení zeta 
potenciálu v těžkých jílových půdách 

ošetřených různými roztoky, a to: 

hydroxy-propan, bisfosfonové 
(HEDPA), diaminoethan. Pozorované 
zvýšení zeta potenciálu ve vzorcích 
ošetřených různými koncentracemi 

HEDPA, zjistilo se dobře zřetelné 
široké maximum na 0,05 M. Relativní 
šíře maximálního zeta - potenciálu v 

širokém koncentračním rozmezí 
HEDPA by mohlo být spojeno s 

intenzivním rozpouštěním a 

komplexní tvorbou pozadí kationtů , 
jako je Fe ( III ) , Al ( III ) , Ca ( II ) , Zn 

( II ) , Mg ( II ) , a Mn ( II ), přičemž 
bylo možno pozorovat zvýšení zeta - 

potenciálu při pH 6. Vysvětleno 

sorpcí studovaných 
komplexotvorných činidel na 

povrchu jílových částic. 

16 S.I. Marras 

Thermal and colloidal 

behavior of amine-

treated clays: The role of 

amphiphilic organic 

cation concentration 

Zkoumána je úprava 
montmorillonitu sodného pomocí 

vložení amfilních kationtů do 
mezivrstvy jílu. Byly použity 
alkylamoniový koncentrace 

ekvivalentní 0,15-3,00 násobku 
kationtové výměnné kapacity z hlíny. 

Povrchové vlastností hlíny vyvolané 
procesem iontové výměny, 

následovalo měření zeta potenciálu 
jílu, jakožto závislost pH a 

koncentrace povrchově aktivní látky. 

17 Alla Marchuk 

Clay behaviour in 

suspension is related to 

the ionicity of clay–cation 

bonds 

Chování čtyř jílů illit, bentonit a dva 

půdní jíly ve vztahu k jejich 

dispersivitě, zeta potenciálu a 
střední velikosti částic. 

Dispergovatelnost (měřeno jako 
zákal suspenze) a zeta potenciál 

potvrzují, že stupeň ionicity v těchto 
vazbách diktuje interakce vody s 
jílovými částicemi, které vedou k 

jejich oddělení od hliněných 
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agregátů. Silný vztah mezi relativním 

zeta potenciálem a relativním 

zákalem naznačuje, že povrchový 
náboj na jílu je zodpovědný za změny 

v korelaci mezi ionicitou indexů a 
chování jílů. 

18 
Pek-Ing Au, Yee-

Kwong Leong 

Sequential yield stress 

and zeta potential 

measurements on the 

same suspensions for 

platelet and spherical 

alumina 

Práce zkoumá, zda můžeme použít 
údaje zeta potenciálu zředěné 

suspenze pro mnohem pevnější 
suspenzi, kde je nesoulad 

povrchových vlastností. Povrchové 
vlastnosti se měnily od pH. Kritická 

hodnota zeta potenciálu 

charakterizující flokulované - 
disperzní přechody je až 40 mV. 

19 

Lichao Zhang, Lei 

Luo, Shuzhen 

Zhang 

Integrated investigations 

on the adsorption 

mechanisms of fulvic and 

humic acids on three clay 

minerals 

Zkoumáno chování kaolinitu, tektitu 
a vermikulitu. Charakterizace obou 

adsorpčních FA / HA - jílových 
komplexů a suspenze byla 

provedena s využitím několika 
analytických technik včetně tekutých 

státní 1H nukleární magnetická 
rezonanční spektroskopie, vysoce 

výkonné vylučovací chromatografie, 
UV-VIS spektroskopie, Fourierova 

transformace infračervené 
spektroskopie a X -ray 

fotoelektronová spektroskopie. 

Zvýšení rovnovážné pH nebo snížení 
iontové síly vedly ke snížení FA / HA 
adsorpcí na všech třech minerálech. 

Výsledky této studie budou 
zlepšovat chápání rolí minerálních 

mezifázových vlastností, 
charakteristik FA a HA v adsorpci FA 

/ HA na jílových minerálů. 

20 

C. Galindo-

Gonzalez, G.R. 

Iglesias, F. 

González-

Caballero, J.D.G. 

Durán 

Stability of concentrated 

aqueous clay–magnetite 

suspensions 

Tato práce je zaměřena na studium 
chování sedimentace v 

koncentrovaných jílových suspenzích  

pokryté částicemi magnetitu. Tyto 

částice s jádrem a obalem byly 
připraveny adhezí syntetických 

magnetitových nanočástic 
montmorillonitu sodného ve 

vodném roztoku při pH 3 a 2.10
-3

 mol 

/ L NaNO3 iontové síly. 

Experimentální metoda je založena 
na změnách rezonanční frekvence 

oscilačního paralelního LC obvodu , 
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ve kterém cívka obklopuje zkumavky 

naplněné magnetickou suspenzí. 

21 

P. Schiller, M. 

Bombrowski, M. 

Wahab 

Phase diagrams for 

aggregates of thick 

colloidal platelets 

Práce se zabývá Van Der Waalsovým 
balancováním a elektrostatickými 
silami mezi destičkami v hliněných 

suspenzích, které může vést ke 
stabilní konfiguraci. U destiček jílu o 

tloušťce podstatně větší, než je 
rozsah interakce, jsou formulovány 

podmínky stability pro různé 

agregáty, pokud jde o povrchový 
elektrický potenciál, Debye délky, 
Hamakerovy konstanty a zakřivení 

rozhraní v okrajové oblasti destiček. 
Podmínky stability jsou užitečné pro 
vyhodnocení fázového diagramu pro 

mechanicky a termodynamicky 

stabilní destičky agregátů. 

22 
Y. Tsujimoto, M. 

Kobayashi 

Viscosity of dilute Na-

montmorillonite 

suspensions in 

electrostatically stable 

condition under low 

shear stress 

Práce studuje reologické chování 
zředěných suspenzí elektrostaticky 

dispergovaného Na - 

montmorillonitu k objasnění 
významu elektroviskozitního účinku, 

pod podmínkou nulového 
stresového limitu. Viskozita suspenzí 

byla měřena pomocí spirálového 
viskozimetru. Iontová síla suspenzí 
byla řízena tak, aby byla menší než 
0,001 M. Proto, byla plně rozvinutá 

elektrická dvojvrstva. Bylo 

potvrzeno, že naměřená viskozita 

suspenzí se zvyšuje s poklesem jejich 

iontové síly, v souladu s projevem 

elektroviskozního účinku. Snížení 
iontové síly vede k rozšíření 

elektrické odpudivé síly, což vede ke 
zvýšení viskozity jílové suspenze. 

23 

Guoxing Gu, 

Zhiang Zhou, 

Zhenghe Xu, 

Jacob H Masliyah 

Role of fine kaolinite clay 

in toluene-diluted 

bitumen/water emulsion 

Byla zkoumána úloha pH v suspenzi 

po přidání kaolinitového jílu 
s toluenem v systému voda/asfalt 

v pH rozmezí 2.9–3.7, 4.1–5.3, 7.4–
7.9, 8.8–9.4 a 10.5–10.8. V těchto pH 

se směs emulguje do homogenní 
gelové fáze. Bylo zjištěno že 

s úbytkem vody v emulzi se snižuje i 
podílový objem emulze. Při pH 

vyšším než 3 většina z přidané hlíny 
se oddělí ve vodní fázi. 

24 Elise Rotureau Analysis of metal Práce analyzuje dynamické vlastnosti 
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speciation dynamics in 

clay minerals dispersion 

by stripping 

chronopotentiometry 

techniques 

kovu v přítomnosti hlíny jako 
koloidního ligandu. Ve vodních 

systémech je považováno za klíčový 
prvek pro analýzu stopových kovů 

interakce kovových iontů s koloidní 
mezifází. Jílové minerály hrají 
důležitou roli v tvorbě a sorpci 

kovových komplexů. Tato studie 

ukazuje, že sorpce kadmia z jílu 

může být popsána jako chemicky 

homogenní a nestabilní systém ve 

velkém rozmezí pH. 

25 Etelka Tombácz 

Colloidal behavior of 

aqueous montmorillonite 

suspensions: the specific 

role of pH in the presence 

of indifferent electrolytes 

V práci byly studovány vzorky 

montmorillonitu s různými rozsahy. 

Acidobazické titrace suspenze 

montmorillonitu sodného mezi pH 4-

9 v 0,01 , 0,1 a 1 M NaCl pro 

charakterizaci vývoje v závislosti na 
pH a stanovení bodu nulového 

náboje. Bylo prokázáno, že opačně 
nabité části vrstev jsou jen v kyselém 

prostředí. Bylo zjištěno, že při pH 
vyšším než 8-8,5 se vyžaduje vyšší 

obsah soli kolem 100 mmol.l
- 1

 NaCl. 

26 

S.Lee Swartzen-

Allen, Egon 

Matijevic 

Colloid and surface 

properties of clay 

suspensions. III. Stability 

of montmorillonite and 

kaolinite 

Tato studie se zabývá koagulační 
účinností kationtu na hlíněné 

suspenze. Ta se zvyšuje se zvyšující 
se iontovou výměnou částic na 

protiionty. Přídavek vysoce nabitých 
kationtů snižuje náboj částic, čímž se 

zvýšila citlivost jílu na koagulaci. 
Stabilita hliněného vzorku klesá se 

zvyšujícím se množstvím 
vyměnitelných iontů hliníku v 

dvojvrstvě. Hydrolýza kovových 
iontů neměla žádný specifický účinek 
na stabilitu koloidních jílů s výjimkou 
Al(III) soli. Jílové suspenze jsou méně 

stabilní v kyselé oblasti , kde jsou 

kladně nabité okraje částic a je 

nejnižší negativní náboj na částicích, 
než při vyšším pH. 

27 Etelka Tombácz 

Surface charge 

heterogeneity of kaolinite 

in aqueous suspension in 

comparison with 

montmorillonite 

Úloha zkoumá vlastnosti kaolinitu a 
montmorillonitu. Měření 

elektroforetické mobility ukázalo 

negativní hodnoty obou jílů v celém 
rozsahu pH a byl pozorován pouze 

určitý pokles v absolutních 
hodnotách , mnohem větší pro 
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kaolinit s poklesem pH pod 6. 

Tolerance elektrolytu obou jílových 
suspenzí se zvyšuje s rostoucím pH. 

28 
B. Alince, T.G.M. 

Van De Ven 

Stability of Clay 

Suspensions—Effect of 

pH and Polyethylenimine 

Je zkoumána míra destabilizace 
jílových částic vlivem pH a po přidání 
kationtového polyetylenu a měřena 

sledováním změny prostupu 
světelnosti a tvorbou agregátů jílu. 
Poměr stability W, vyjádřený jako 

poměr maximální míry destabilizace 
na měřené rychlosti, byl v korelaci s 

elektroforetickou pohyblivosti 

jílových částic. Maximální míra 
destabilizace odpovídá podmínkám, 
kdy se náboj jílových agregátů blíží 
nule. To by znamenalo, že v obou 

kontrolovaných pH a přídavku 

polymeru jsou elektrostatické 
interakce dominantní faktory v 

destabilizaci. 

29 

Nadia Houta, 

Gisèle-Laure 

Lecomte-Nana, 

Nicolas Tessier-

Doyen, Claire 

Peyratout 

Dispersion of 

phyllosilicates in aqueous 

suspensions: Role of the 

nature and amount of 

surfactant 

Kaolin a halloysit prášky byly nejprve 
charakterizovány pomocí X - ray 

difrakce, termogravimetrickou 

analýzou a skenovací elektronovou 

mikroskopií. Byla provedena měření 
pH a zeta potenciálu a určeno 

vhodné aditivum. Výsledky ukazují, 
že změny částic halloysitu úzce 
souvisí s povrchovými nábojemi 

částic. V jejich přirozeném pH 

halloysitové a kaolinové suspenze 

vykazují zeta potenciál -50 a -20 mV. 

Tento trend ukazuje, že suspenze 
halloysitové báze jsou dobře 

rozptýlené ve srovnání se suspenzí 
na bázi kaolinu. Hexametafosfát 

sodný je nejvhodnější dispergátor 
pro oba jíly. 

30 Yee-Kwong Leong 

Controlling attractive 

interparticle forces via 

small anionic and cationic 

additives in kaolin clay 

slurries 

Monofosfátová přísada snižuje 
maximální mez kluzu při pH 9 

poměrně výrazně až o 50 %. Tyto 

přísady byly schopny zcela rozptýlit 
hliněnou kaši v každém pH. PEI však 
zvýšila velmi výrazně mez kluzu při 
všech pH. Další přitažlivá síla je v 

důsledku částic přemostění pomocí 
PEI. Tyto fosfátové, citrátové a PEI 

přísady mohou být použity k 
ovládání mezičásticové síly v 
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kaolinových jílových kalech. Použití 
pH  výrazně zvýší účinnost těchto 

přísad. 

31 
Minh Ngoc 

Nguyen 

Effect of anions on 

dispersion of a kaolinitic 

soil clay: A combined 

study of dynamic light 

scattering and test tube 

experiments 

Získaný jílový vzorek byl použit pro 
dynamický rozptyl světla a 

zkumavkové experimenty. Ukazuje 

vliv různých aniontů na koagulaci jílu 
v závislosti na pH. Koagulace jílové 
frakce byla nalezena při pH <3,5. 

Obecným trendem je snížení ζ se 

zvýšením pH jílové suspenze. 

Dokonce i při pH 2 byl pozorován 

negativní ζ z jílu frakce. Hlavní pokles 

ζ nastal mezi pH 2 a 6, přičemž 

nebyly pozorovány žádné zjevné 

změny ζ při pH > 6. 

32 Y.K. Leong 

Yield stress and zeta 

potential of 

nanoparticulate silica 

dispersions 

under the influence of 

adsorbed hydrolysis 

products of metal ions— 

Cu(II), Al(III) and Th(IV) 

Byly hodnoceny účinky hydrolýzy 

Cu2 + , Al3 + a Th4 + ionty na zeta 

potenciál a chování meze kluzu 

disperzí oxidu křemičitého 

v závislosti na pH a koncentraci 

kovových iontů. Siliková disperze 

zůstala rozptýlená v bodě nulového 

náboje o pH 2. Zeta potenciál částice 

oxidu křemičitého při pH 2,8 je 

téměř nulový a při pH 5,2 je záporný 

náboj a hustota částic 

oxidu křemičitého mnohem větší. 

33  

Adsorbed phosphate 

additives for 

interrogating the nature 

of interparticles forces in 

kaolin clay slurries via 

rheological yield stress 

Maximální mez kluzu kaolínové kejdy 

je umístěna na pH 9,0, kde zeta 

potenciál je -40 mV, vzhledem k 

silným rozdílům přitažlivosti náboje 

mezi jílovými částicemi. 

Monofosfátová přísada se zdá 

nejméně účinná při dispergování 

suspenzí ve srovnání s vyššími stupni 

fosfátových přísad. Difosforečnan, 

polyfosfát, trifosfát produkovaly 

stejnou míru zvýšení rozsahu zeta 

potenciálu při pH 9. Chování meze 

kluzu a pH je podobné jako u jiných 

kaolinových kalů. 

34 
Lujie Yana, Jacob 

H. Masliyah 

Understanding 

suspension rheology of 

anisotropically-charged 

platy minerals from direct 

interaction force 

measurement using AFM 

V práci byla použita metoda DLVO a 

AFM sonda. Výsledkem studie je, že 

bazální roviny mastku nesou trvale 

záporný náboj, zatímco jeho 

okrajové plochy byly závislé na pH, 

negativní při pH 9 a pozitivní při pH 8 

a méně. 



Matěj Výtisk:  Studium vlivu pH prostředí na jílovité suspenze 

 

2014  30 

 

35 
D.J. Voorna, W. 

Ming 

Plate–sphere hybrid 

dispersions: 

Heterocoagulation 

kinetics and DLVO 

evaluation 

Koloidní systém polymerního latexu 

prokázal, že je stabilní v širokém 

rozmezí pH (2 ≤ pH ≤ 9) v souladu s 

klasickou teorií DLVO. Bylo použito 

DLS měření. 

36 
H. Nciri, M. 

Benna-Zayani 

Influence of clay addition 

on the properties of olive 

oil in water emulsions 

Fyzikálně - chemické vlastnosti 

olivové olejovo-vodní emulze 

byly většinou ovlivněny změnami v 

obsahu povrchově aktivních látek a 

částic jílu. Zabývala se pochopením 

mechanismů působením jílových 

částic a jejich 

vliv na fyzikálně - chemické 

parametry emulzí. V takovém 

systému, který je součástí jílu, tvoří 

mechanickou bariéru proti flokulaci, 

zatímco zbývající disperze jsou 

rozptýlené v kontinuální fázi a 

přispívají k 

tvorbě trojrozměrných sítí částic. 

Stabilita emulze se zvyšuje s 

obsahem 

povrchově aktivní látky. Jílové částice 

interagují v objemové fázi s 

povrchově aktivní látkou 

molekul, a tvoří mechanickou 

bariéru kolem olejových kapiček, 

čímž se zvyšuje stabilita emulze. 

 

37 Asal Amiri 

Influence of pH, high 

salinity and particle 

concentration on stability 

and rheological 

properties of aqueous 

suspensions of fumed 

silica 

Celkově částice-částice a částice-

rozpouštědla v suspenzi siliky byly 

řízeny koncentrací soli, koncentrací 

částic a pH roztoku ve vodní fázi. 

Pokusy bylo zjištěno, že suspenze ve 

vodě jsou velmi stabilní při jejich IVP, 

kyselém pH i za přítomnosti velkého 

množství elektrolytu. Nejvyšší mez 

kluzu a zdánlivá viskozita je časově 

velmi závislá na reometrii a 

propustnosti světla. Nejmenší 

kritické koncentrace částic v průtoku 

v přechodu od Newtonova do 

thixotropních jsou korelovány s 

nejvyšším množstvím soli při 

zásaditém pH. 

38 
Sandra García-

García 

Temperature effect on 

the stability of bentonite 

colloids in water 

V této studii byl vliv teploty na 

stabilitu bentonitových částic 

analyzován pomocí PCS (photon 

counts per second) a měření ζ 
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potenciálu. Celkové interakce 

potenciálů při různých teplotách byly 

vypočteny s použitím teorie DLVO. 

Experimentální data získaná z PCS 

ukázala, že stabilita koloidních 

suspenzí bentonitu byla významně 

ovlivněna teplotou a byla stabilnější 

s rostoucí hodnotou teploty. 

Výsledky získané z měření ζ 

potenciálu ukazují, že teplota nemá 

vliv na povrchový potenciál 

bentonitových částic. 

39 

Feng Rao, 

Francisco J. 

Ramirez-Acosta, 

Regina J. Sanchez-

Leija 

Stability of kaolinite 

dispersions in the 

presence of sodium and 

aluminum ions 

Kaolinové částice ve vodních 

disperzích koagulují při pH 2.5–3.5 a 

stabilní disperze byly vytvořeny při 

pH > 4,5. Toto pozorování je možné 

dobře vysvětlit teorií DLVO. To 

naznačuje, že kaolinitické částice by 

se mohly srážet stejným způsobem 

jako normální koloidních částice. 

Stupeň koagulační částice se zvýší na 

konstantní hodnotu s rostoucí 

koncentrací chloridu sodného. 

40 
Sandra García-

García 

Effects of temperature on 

the stability of colloidal 

montmorillonite particles 

at different pH and ionic 

strength 

Zeta potenciál částic v disperzi byl 

stanoven pomocí Malvern Zetasizer 

Nano ZS při různých teplotách, pH a 

iontové síle. Zeta potenciál hodnoty 

byly korelovány s povrchovým 

potenciálem a použity v modelování 

DLVO metodě. Výsledek měření pro 

dané teploty a pH je, že se rychlostní 

konstanty pro agregaci koloidních 

látek zvyšují při zvyšující se iontové 

síle. Konstantní rychlost agregace se 

snižuje se zvyšujícím se pH při 

srovnání rychlostní konstanty v 

kyselém a alkalickém pH oblastech. 

Tento efekt se stává výraznější při 

vyšších iontových silách a vyšších 

teplotách, ale nelze pozorovat při 

teplotě 4 ° C. Pozorování ukazují, že 

je narušení v ledové vodě v případě, 

když je nižší iontová síla podzemní 

vody, bude mít koloidní částice 

montmorillonitu větší stabilitu bez 

ohledu na pH a teploty. To znamená, 

že podmínky budou příznivé pro 

výrobu koloidních částic bentonitu. 
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3. Závěr a cíl práce 

V souladu se zadáním a cílem této práce byl zde zkoumán vliv pH prostředí 

na stabilitu jílovitých suspenzí. Nejčastěji zkoumané ve všech studiích byly jílové 

suspenze obsahující kaolin, halloysit, montmorillonit a illit.   

Dostupné studie a výzkumy prokazují: 

- Jílovité suspenze projevily stabilitu při velmi nízkém nebo vysokém zeta 

potenciálu.  

- Velikost zeta potenciálu lze upravit pomocí vhodného vodného roztoku.  

- Často byly velmi důležitými ovlivňujícími faktory iontová síla a teplota. Při 

zvyšování této síly a teploty docházelo k lepší stabilizaci zkoumané 

suspenze.  

- Dále se v mnoha studiích zvyšovala stabilita suspenze s větším množstvím 

aktivní povrchové látky.  

Obecně platí, že zeta potenciál se zvětšuje s nižším pH a klesá s vyšším 

pH. Jílové suspenze jsou stabilnější, když se zeta potenciál již výrazně nemění. 

Bylo zjištěno, že se již výrazně nemění při pH 2-3 nebo 8-11.  

Dále bylo vypozorováno, že při měření zeta potenciálu se výzkum 

pohyboval nejčastěji v pH prostředí od 3 do 10. Nejpoužívanější metodou byla 

elektroforéza a pro vysoce koncentrované suspenze se používala akustická 

foréza. Doprovodnou metodou k určení stability byla DLVO. Měření probíhalo 

nejčastěji při teplotě 25-60 °C a čas měření nepřesáhl jeden den.  

Z množství shromážděných výsledků a zjištění je případně možné 

navrhnout měření, které by zde uvedené informace potvrdilo. 
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