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ABSTRAKT 

 

Cílem práce bylo nalezení optimálních podmínek pro dvoustupňovou selektivní 

adsorpci iontů těţkého kovu (Cu(II) nebo Cd(II)) z vodných roztoků obsahujících fosfáty. 

V prvním stupni byl jako adsorbent Cu(II) nebo Cd(II) pouţit oxyhumolit, k záchytu fosfátů 

ve druhém stupni byla vyuţita vysokopecní struska a její modifikovaná forma. Ukázalo     

se, ţe selektivita oxyhumolitu závisí na hodnotě rovnováţného pH a adsorpčním čase. 

Adsorpce iontů těţkého kovu a fosfátů na oxyhumolitu jsou dva na sobě nezávislé procesy 

probíhající různými rychlostmi, coţ umoţňuje jejich snadnou separaci. Vysoká adsorpční 

účinnost (E) oxyhumolitu pro ionty těţkého kovu (aţ E = 95 % při pH = 3,7) je způsobena 

přítomnosti huminových kyselin. Bylo prokázáno, ţe přítomnost oxyhumolitu v prvním 

stupni pozitivně ovlivňuje adsorpční účinnosti materiálů pouţitých ve druhém stupni 

adsorpčního procesu. Rozpustné huminové sloţky a zbytky humínových kyselin podporují u 

vysokopecní strusky precipitaci Ca-fosfátů a u její modifikované formy iontovýměnné 

reakce. Způsob vazby fosfátových iontů k povrchu adsorbentu následně ovlivňuje i jejich 

desorpci. Desorpční účinnost obou strusek pro fosfáty činila asi 60%. 

 

Klíčová slova: adsorpce, desorpce, těţké kovy, fosfáty, oxyhumolit, vysokopecní struska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this work was to find optimum conditions for two-stage selective 

adsorption of ions heavy metal (Cu(II) or Cd(II)) from aqueous solutions at phosphates 

presence. In the first stage oxyhumolite was used as selective Cu(II) or Cd(II) sorbent, in the 

second stage blast furnace slag and its modified form was used for the retention of 

phosphates. It was shown that selectivity of oxyhumolite depends on the value of 

equilibrium pH  and adsorption time. The adsorption of ions heavy metal (Cu(II) or Cd(II)) 

and phosphates on oxyhumolite are two mutually independent processes taking place at 

different rates, which enables their simple separation. The high adsorption efficiency (E) of 

oxyhumolite for ions heavy metal (up to E = 95 % at pH 3.7) is cause by the presence of 

humic acids. It was proved that the presence of oxyhumolite in the first stage positively 

influences the adsorption efficiency of the materials used in the second stage of the 

adsorption process. Soluble humic compounds and residues of humic acids support the 

precipitation of Ca-phosphates on blast furnace slag and the ions exchange reactions on its 

modified form. Species binding of phosphates ions to the surface of the adsorbent influences 

their desorption subsequent. The desorption efficiency of both slags for phosphates was 

about 60 %. 

 

Keywords: adsorption, desorption, heavy metals, phosphates, oxyhumolite, blast furnace 

slag. 
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1. Úvod 

 

Mezi rizikové látky s negativním dopadem na ţivotní prostředí patří sloučeniny 

těţkých kovů (Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) a fosfáty. Těţké kovy jsou toxické, nepodléhají 

biodegradaci, a proto se hromadí v ţivotním prostředí. V odpadních vodách jsou ionty 

těţkých kovů zastoupeny v nízkých koncentracích a při běţném dvojstupňovém 

mechanicko-biologickém čištění nemusí být čistírnou zachyceny. Další neţádoucí sloţkou 

odpadních vod bývá fosfátový ion PO4
3-

. Jeho zvýšená koncentrace ve stojatých vodách je 

hlavní příčinou eutrofizace. Hlavními zdroji fosfátů jsou fosforečná hnojiva, prací a čisticí 

prostředky, komunální a splaškové odpadní vody. 

 

Hledají se nové cesty a způsoby, které by vedly k selektivnímu odstraňování těţkých 

kovů a fosfátů z odpadních vod a jejich dalšímu vyuţití. Jednou z moţností je záchyt těchto 

látek na vhodně zvolených adsorbentech. 

 

Mezi účinné a relativně dostupné adsorbenty iontů těţkých kovů se řadí uhelnaté 

materiály s nízkým stupněm prouhelnění. Dobrými adsorbenty fosfátových iontů 

z odpadních vod jsou některé odpadní průmyslové materiály na bázi oxidové soustavy CaO-

MgO-Al2O3-SiO2, např. vysokopecní strusky. Vyuţití výše jmenovaných typů materiálů k 

selektivnímu odstraňování těţkých kovů z vodných roztoků obsahujících také fosfáty ve 

vicestupňových sorpčních procesech doposud studováno nebylo. 

 

Předloţená práce se proto zabývá dvoustupňovou selektivní adsorpcí vybraných 

iontů těţkých kovů z vodných roztoků, obsahujících i fosfáty. Jako adsorbent iontů těţkých 

kovů v prvním stupni je pouţit oxyhumolit, k záchytu fosfátů ve druhém stupni je vyuţita 

vysokopecní struska. Jako modelová oxidová soustava pro ověřování získaných poznatků 

slouţí vrstevnaté hydroxidy. 
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2. Cíl disertační práce 

 

Cílem disertační práce je:  

 

 vyhodnotit mechanizmy, kterými je uskutečňována adsorpce vybraných iontů 

těţkých kovů a fosfátů na oxyhumolitu a pouţitých oxidových soustavách 

 nalézt optimální podmínky pro selektivní adsorpci vybraných iontů těţkých kovů 

a fosfátů ze společného vodného roztoku 

 zhodnotit vliv adsorbetu pouţitého v prvním stupni sorpčního procesu na 

adsorpční účinnost adsorbetu ve druhém stupni tohoto procesu 

 získat adsorpční produkt s obsahem vápníku, hořčíku a vysokým obsahem 

biologicky dostupného fosforu dále vyuţitelný jako fosfátové hnojivo. 
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3. Teoretická část 

 

3.1. Těţké kovy  

 

Termín těţké kovy bývá často zaměňován s termínem toxické kovy. Toxické kovy 

jsou kovy, které při určitých koncentracích působí škodlivě na člověka a ostatní biotické 

sloţky ekosystémů [1]. Těţké kovy bývají definovány jako kovy s hustotou větší neţ 5 000 

kg m
-3

 nebo tím, ţe jejich soli se sráţejí sulfidem sodným za vzniku málo rozpustných 

sulfidů [2]. V ekotoxikologii se pouţívá termín těţké kovy v případě kovů nebezpečných 

pro biotiku a řadí se mezi ně především měď, zinek, kadmium, rtuť, olovo, chrom, nikl, 

mangan a ţelezo. K této skupině jsou dále přiřazovány polokovy selen a arsen [1]. 

 

Mezi negativní vlastnosti těţkých kovů patří jejich schopnost akumulovat se 

v sedimentech, ve vodní flóře a fauně (biomase). Jedná se především o rtuť, olovo, měď, 

zinek a také polokov selen. Některé prvky inhibují růst organizmů a činnost enzymů (např. 

rtuť, kadmium, olovo a arsen) a jiné ovlivňují tzv. organoleptické vlastnosti (chuť) vody 

(např. mangan, ţelezo, měď, zinek) [2]. 

 

Příčinou toxicity těţkých kovů je jejich velká afinita k vazbám s aminoskupinou      

(-NH2), iminoskupinou, karboxylovou skupinou (-COOH) a thiolovou skupinou (-SH), 

případně jejich schopnost snadno tvořit cheláty s organickými látkami v buňkách [1, 2]. 

Některé kovy mají schopnost akumulovat se v organizmu, katalyzovat reakce a nahrazovat 

esenciální kovy v tkáních, např. Pb nahrazuje Ca v kostech nebo Cd nahrazuje Zn v 

některých enzymech [3]. Toxicita kovů závisí na teplotě, hodnotě pH, formě kovu a 

celkovém sloţení vody. Hodnota pH má vliv na rozpustnost, biodostupnost a formu výskytu 

kovu. Nejtoxičtější bývají jednoduché iontové formy kovů, organokovové sloučeniny a ve 

vodě dobře rozpustné sloučeniny kovů [2]. Organokovové sloučeniny jsou lipofilní, a proto 

mohou snadno a nezměněné procházet přes buněčné membrány [1]. Komplexy kovů 

(anorganické i organické) jsou zpravidla méně toxické neţ jednoduché ionty. Na toxicitu má 

vliv také oxidační stupeň prvků (např. Cr(VI) a As(III) jsou toxičtější neţ Cr(III) a As(V)). 

[2]. 

 

Těţké kovy se dostávají do organizmu hlavně inhalací (vdechnutím) nebo ingescí 

(poţitím potravy nebo vody), méně často přes kůţi [3]. Teratogenní a embryotoxické látky 
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mohou vnikat do organizmu i přes placentu. Ionty kovů se nejprve vstřebají, pak pronikají 

do krve a následně jsou transportovány do tzv. cílových orgánů. Jedná se o orgány ovlivněné 

daným kovem nebo místa, kde se kov ukládá. Jejich přehled shrnuje Tab. 1 [1].  

 

Tabulka 1 Přehled cílových orgánů pro jednotlivé těţké kovy 

těţký kov cílový orgán 

olovo dlouhé kosti, mozek, játra, ledviny, placenta 

kadmium ledviny, játra, varlata 

rtuť mozek, játra, ledviny, imunitní systém 

chrom plíce, játra, ledviny, pohlavní orgány, kůţe 

nikl plíce, srdce, imunitní systém, kůţe 

arsen centrální nervový systém, kůţe, vlasy 

 

Poškození organizmu je přímo úměrné době, po kterou jsou ionty kovů v organizmu 

přítomny. Kaţdý kov má tzv. hodnotu biologického poločasu, coţ je doba, za kterou tělo 

vyloučí polovinu naakumulované toxické látky. Hodnoty biologických poločasů pro 

jednotlivé kovy se od sebe značně liší např. pro arsen, chrom a kobalt jsou to hodiny aţ dny, 

zatímco u kadmia a olova se jedná o dvacet aţ třicet let. Mnoţství toxické látky se měří 

v krvi, moči nebo ve vlasech [1]. 

 

Kovy jsou z těla vylučovány hlavně močí a stolicí. Důleţitou funkci při detoxikaci 

organismu mají játra a ledviny. Těţké kovy, resp. polokovy, nahromaděné v organizmu 

mohou vyvolávat zaţívací potíţe, dermatitidy, rakovinné procesy nebo způsobit poškození 

mozku, jater a ledvin. Mezi jejich nejzávaţnější chronické účinky patří karcinogenita, 

mutagenita (Cd, Pb, Se, As, Cr, Ni) a embryotoxicita (Pb, Hg) [1]. 

 

3.1.1. Zdroje 

 

Hlavním antropogenním zdrojem iontů těţkých kovů jsou průmyslové odpadní vody 

pocházející z těţby a zpracování rud, povrchových úprav kovů a z nejrůznějších dalších 

průmyslových odvětví (např. fotografický, textilní a koţedělný průmysl) [2]. Dalším 

zdrojem je spalování fosilních paliv (Pb, Se, Cd, Hg a Cr), tabákový kouř (Cd, Ni) a 

zemědělská výroba např. průmyslová hnojiva (Cd, Pb) a pesticidy (Pb, As, Cu, Cd a Hg) [1]. 
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Nezanedbatelným zdrojem těţkých kovů, resp. polokovů, jsou rovněţ výfukové plyny 

motorových vozidel (Hg, Pb, Zn, Cd, As, Se) a spalování komunálních odpadů [2]. 

 

3.1.2. Metody odstranění iontů těžkých kovů z odpadních vod 

 

Ionty těţkých kovů jsou z odpadních vod běţně odstraňovány pomocí sráţení a 

iontoměničů (ionexů). Hygienické limity pro jejich obsahy ve vodách jsou velmi nízké a 

pohybují se v setinách aţ jednotkách ppm podle druhu kovu [4]. Sráţecí procesy se dělí 

podle pouţitého sráţedla na uhličitanové, sulfidické a hydroxidické. Nevýhodou 

uhličitanového sráţení je jeho cena a vyšší spotřeba chemikálií. Sulfidické sráţení umoţňuje 

docílit velmi nízkých zbytkových koncentrací těţkých kovů ve vodě bez nutnosti pouţít 

ionexy pro dočištění. Toto sráţení lze pouţít v širokém rozmezí pH od kyselého aţ po 

alkalické. Velkou nevýhodou jsou zbytkové koncentrace sulfidů a nebezpečí vzniku 

toxického sulfanu. Hydroxidické sráţení je nejpouţívanější a vyuţívá jako sráţedla 

hydroxid sodný nebo vápenný hydrát. Adsorpce těţkých kovů na ionexech se pouţívá 

především k dočištění vody, jedná se o velmi účinnou metodu. 

 

Mezi základní parametry ovlivňující sráţení patří hodnota pH, vliv sráţedla, 

přítomnost ostatních kovů nebo komplexů, vstupní koncentrace a fyzikální podmínky 

sráţení, např. rychlost míchání, dávkování, doba sedimentace a přítomnost flokulantu [5]. 

Kadmium můţe být odstraněno sráţením ve formě hydroxidu (pH = 8 - 11), sulfidu nebo 

uhličitanu (pH = 7,5 - 8,5). Měď lze odstranit sráţením jako hydroxid měďnatý (pH = 9 - 

10,3) nebo sulfid měďnatý (pH = 8,5) [6]. 

 

 Mezi další metody odstraňování iontů těţkých kovů patří biosorpce a adsorpce [7]. 

Při odstraňování těţkých kovů za pouţití mikroorganizmů se vyuţívá schopnosti některých 

kovů kumulovat se v ţivých buňkách. Podle způsobu kumulace se rozlišuje extracelulární 

(mimobuněčné) sráţení kovů, kdy dochází ke sráţení kationtů kovů za vzniku 

nerozpustných sloučenin, a vazba kovu k povrchu buňky, kdy dochází k elektrostatické 

interakci mezi kovem a povrchem buňky. Existuje i tzv. intercelulární akumulace, jejímţ 

principem je vyuţití specifického transportního systému mikroorganizmů, který umoţňuje 

intercelulárně vázat např. Cu, Cd, Hg, Pb, Ni. Posledním mechanizmem je volatizace, kdy 

probíhá mikrobiální redukce, při níţ dochází ke sníţení valence kovů např. Hg, As, Pb, Cd 

[8]. 
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Předností adsorpčních procesů je skutečnost, ţe dokáţí splnit přísné hygienické 

limity. Speciální adsorbenty (např. zeolity, ionexy, aktivní uhlí) jsou ovšem poměrně 

finančně náročné, proto je snaha najít jiné, finančně dostupné a zároveň stejně účinné 

adsorbenty. Pro adsorpční odstraňování těţkých kovů z vodných roztoků se proto zkoušejí 

přírodní uhlíkaté materiály, např. lignit [9], uhlí [10] a oxyhumolity [11]. 

 

V této práci byla studována selektivní adsorpce měďnatých kationtů z vodných 

roztoků obsahujících fosfátový anion ve dvoustupňovém sorpčním procesu. Platnost 

získaných poznatků byla ověřována na vodných roztocích obsahujících kademnatý kation a 

fosfátový anion. 

 

3.2. Měď  

 

3.2.1. Zdroje a vlastnosti 

 

Měď se v přírodě vyskytuje především v podobě sulfidických rud (chalkopyrit 

CuFeS2, chalkosin Cu2S). Dalšími významnějšími sloučeninami jsou hydroxid-uhličitany 

malachit Cu2(OH)2CO3 a azurit Cu3(OH)2(CO3)2 a z oxidů tenorit CuO [2]. 

 

Měď patří mezi přechodné prvky s relativní atomovou hmotností 63,546. Jedná se o 

ušlechtilý měkký (tvrdost 3) kov, který je kujný, taţný, tvarovatelný a dobře recyklovatelný. 

Má vynikající odolnost vůči korozi a výbornou tepelnou a elektrickou vodivost [12]. Měď 

má hustotu 8,93 g cm
-3

, teplotu tání 1083
o
C a teplotu varu 2562

o
C. Snadno se slučuje 

s halogeny a sírou, při zahřátí na vzduchu se oxiduje na oxid měďnatý. Měď odolává korozi 

v důsledku pasivace, kdy se na jejím povrchu vytváří malá vrstva tzv. měděnky 

Cu(OH)2.CuCO3. Jako ušlechtilý kov reaguje s koncentrovanou i zředěnou HNO3 a za horka 

také s koncentrovanou H2SO4, ale nerozpouští se ve zředěné H2SO4 ani v HCl [12, 13]. 

 

Měď je biogenním prvkem a nachází se v různých enzymech. [14]. Hraje důleţitou 

roli v metabolizmu některých látek (např. ţeleza, cholesterolu a glukózy), uplatňuje se jako 

antioxidant v imunitním systému a při tvorbě koţního pigmentu (melaninu) [15]. 

Doporučená denní dávka pro dospělého člověka je 30 µg na kg váhy za den a pro kojence 80 

µg na kg váhy za den. Nedostatek mědi vede k anémii, protoţe organismus ztrácí schopnost 
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absorbovat Fe
2+

 z potravy. Její chronický nedostatek v organizmu vyvolává neurologické 

poruchy a poruchy plodnosti [14]. 

 

3.2.2. Toxikologie 

 

Měď patří mezi akumulační xenobiotika a hromadí se především v játrech a kostní 

dřeni. Vyšší koncentrace mědi mohou způsobit poškození jater, ledvin, zaţívací potíţe 

spojené s krvácením do zaţívacího traktu [1], 

 

Chronická akumulace mědi v játrech, ledvinách, mozku a oční rohovce je 

označována jako Wilsonova nemoc. Dochází při ní k poškození uvedených orgánů a k jejich 

funkční nedostatečnosti. Tato nemoc spočívá ve sníţeném vylučování mědi z těla, coţ vede 

k jejímu hromadění v uvedených orgánech.  

 

Mankesova choroba se vyskytuje u dětí mladších tří let a dochází při ní k poškození 

nervového systému a následné duševní i fyzické retardaci. Dětský organizmus se nemůţe 

vyvíjet kvůli sníţenému vstřebávání mědi v zaţívacím traktu, coţ můţe končit v krajních 

případech smrtí [1]. 

 

Akutní otrava mědí popř. sloučeninami mědi se projevuje nevolností (nausea), 

anémií (chudokrevnost, dochází ke sníţení počtu červených krvinek v krvi), křečemi, 

komatem a smrtí. Nadýchání par a prachu s obsahem mědi vede k tzv. horečce slévačů, která 

má podobné příznaky jako chřipka. Letální (smrtelná) dávka mědi pro člověka je 7-10 g 

[16]. Při takové koncentraci modré skalice jiţ dochází k poruchám krvetvorby a k poškození 

jater a ledvin [17]. 

 

Měď je značně toxická také pro vodní organizmy a ryby. Toxicita mědi závisí na 

formách jejího výskytu (speciaci). Toxicky působí především Cu(II) a také 

hydroxokomplexy [CuOH]
+
, [Cu(OH)2]

o
 a [Cu2(OH)2]

2+
. Sloučeniny mědi se vyuţívají jako 

algicidní preparáty (síran měďnatý)[2] a emetikum v lékařství (modrá skalice, CuSO4.5H2O) 

[17]. 
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3.2.3. Výskyt ve vodách 

 

Do povrchových vod se měď dostává rozkladem sulfidických rud, aplikací 

algicidních preparátů, z různých odpadních vod (např. z povrchových úprav kovů) a díky 

atmosférické depozici [2]. 

 

Měď patří mezi kovy, které snadno tvoří komplexy, proto její formy výskytu závisí 

na sloţení vody. Z rozpuštěných forem připadají v úvahu kromě Cu(II) především 

hydroxokomplexy [CuOH]
+
, [Cu(OH)2(aq)]

o
, [Cu(OH)3]

-
, [Cu(OH)4]

2-
 a uhličitanové 

komplexy [CuCO3(aq)]
o
, [Cu(CO3)2]

2-
, [Cu(CO3)OH]

-
, [Cu(CO3)(OH)2]

2-
. Mohou se 

vyskytovat i další komplexy např. amminkomplexy [Cu(NH3)]
2+

 aţ [Cu(NH3)5]
2+

, 

kyanokomplexy [Cu(CN)2]
-
 a [Cu(CN)4]

3-
 nebo komplexy s organickými ligandy např. s 

fulvokyselinami a huminovými kyselinami. Měď se můţe vylučovat v podobě tuhé fáze, 

pokud jsou ve vodě přítomny fosforečnany (např. Cu3(PO4)2(s), Cu2(PO4)OH(s), 

Cu3(PO4)(OH)3(s)), sírany (Cu3(OH)4SO4(s) nebo Cu4(OH)6SO4(s)), sulfan nebo jeho 

iontové formy (CuS (s) nebo Cu2S(s)) [2]. 

 

Měď ovlivňuje organoleptické vlastnosti (chuť) vody při koncentraci kolem 1 mg 

dm
-3 

[2] a při koncentraci 2 - 3 mg dm
-3 

(31 - 47 mmol dm
-3

) působí toxicky [15]. Mezní 

hodnota mědi pro jakost pitné vody je 0,1 mg dm
-3 

(1,573 mol dm
-3

) [9], pro kojeneckou a 

stolní vodu 0,2 mg dm
-3 

(3,146 mol dm
-3

), u vodárenských toků 0,05 mg dm
-3 

(0,787 mol 

dm
-3

) [2] a u vody pro závlahu nejvýše 0,5 mg dm
-3 

 [18]. Koncentrační limit v kanalizačním 

řádu je 0,1 mg dm
-3 

(1,573 mol dm
-3

) [2]. 

 

3.3. Kadmium 

 

3.3.1. Zdroje a vlastnosti 

 

Kadmium v přírodě doprovází zinkové rudy (hlavně sfalerit ZnS), vlastní samostatné 

minerály tvoří jen vzácně [19]. Významným antropogenním zdrojem kadmia jsou 

fosforečná hnojiva, čistírenské kaly a odpadní vody pocházející z povrchových úprav kovů a 

z výroby Ni-Cd baterií. Kadmium se do atmosféry dostává při spalování plastových odpadů, 

fosilních paliv, nafty a topných olejů [2]. Mezi méně významné zdrojem kadmia patří 

cigaretový kouř. V jedné cigaretě je obsaţeno 0,1 aţ 0,2 mg kadmia [14]. 
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 Kadmium je měkký (tvrdost 2), poměrně vzácný, ve vodě nerozpustný, lesklý, 

modrobílý kov. Jedná se o neušlechtilý kov, který se rozpouští v kyselinách, ale nereaguje s 

hydroxidy kvůli zásaditému charakteru svého oxidu. Kadmium má hustotu 8650 kg m
-3

, 

teplotu tání 320,8
o
C a teplotu varu 765

o
C. Tvoří komplexní sloučeniny především 

s amoniakem, halogenidovými nebo kyanidovými ionty, v nichţ převáţně vystupuje 

v oxidačním čísle II. Při vyšších teplotách reaguje s halogeny [13, 19]. 

 

3.3.2. Toxikologie 

 

Kadmium není esenciálním prvkem, ale má schopnost nahrazovat zinek 

v biochemických strukturách organizmu a narušovat funkčnost některých enzymů. Je jednou 

z moţných příčin vysokého krevního tlaku, způsobuje poškození ledvin, reprodukčních 

orgánů (varlata), vyvolává destrukci červených krvinek, způsobuje rakovinu plic a křehnutí 

kostí. [1]. 

 

Kadmium patří mezi velmi nebezpečné jedy. Setrvává velmi dlouho v těle, proto je 

detoxikace pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. Má schopnost zesilovat účinky 

jiných kovů (synergismus) např. Zn a Cu. [2]. Jeho toxicita se vysvětluje inhibicí některých 

enzymů, zásahem do metabolismu Zn, Cu, Ca a sacharidů (inhibice inzulínu). Průběh 

chronické otravy je nespecifický, projevuje se nejprve nespavost, hubnutí, zaţívací obtíţe, 

dušnost, celková ochablost a vyčerpání [16]. Chronická toxicita pokračuje anemií (vliv na 

metabolismus Fe) [20], dysfunkci nadledvinek, dekalcifikaci kostí (zpomaluje se růst a 

dochází k bolestivému zkracování kostí) [2], poškozením jater, plic a ledvin, rakovinou 

prostaty a neplodností u muţů apod. U kadmia se předpokládají karcinogenní účinky a 

zřejmě je i teratogenní [16]. Kadmium se kumuluje v kůře nadledvinek, játrech a kostech. 

Z těla se vylučuje močí a stolicí. Akutní toxicita způsobuje selhání ledvin, srdce, plic, 

poškození varlat a odvápnění kostí. Při inhalaci dochází k dušnosti [20], vzniká zánět 

plicního epitelu, edém plic (prokes_uvod) a tzv. horečka slévačů. Při poţití způsobuje 

slinění, pálení a křeče ţaludku, zvracení, průjem, závratě, bezvědomí aţ smrt [16]. 

 

Kadmium má schopnost kumulovat se v některých rostlinách jako jsou např. sója, 

pšenice, některé druhy zeleniny, tabák a mák. Rovněţ je značně kumulováno v houbách a 

mořských ţivočiších, zejména v mušlích, ústřicích, krabech, ale také v rybách [1]. 
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3.3.3. Výskyt ve vodách 

 

Kadmium se na rozdíl od mědi vyskytuje ve vodách hlavně ve formě Cd(II). Dále 

tvoří podobně jako měď hydoxokomplexy [CdOH]
+
, [Cd(OH)2(aq)]

0
, [Cd(OH)3]

-
 a 

karbonatokomlexy [CdCO3(aq)]
0
, [Cd(CO3)2]

2-
. Můţe se vyskytovat i v podobě 

sulfatokomplexu [CdSO4(aq)]
0
, v mořské vodě také jako chlorokomplexy např. 

[CdCl2(aq)]
0
. Kadmium stejně jako měď tvoří organické komplexy, především 

s huminovými látkami, a je značně toxické pro vodní organizmy [2]. 

 

Toxické působení kadmia závisí na jeho formách výskytu ve vodě a na celkovém 

sloţení vody. Toxicky působí především Cd(II). Pro pitnou vodu je limitována nejvyšší 

mezní hodnota 5 µg dm
-3

, pro stolní a kojeneckou vodu 2,5 µg dm
-3

. U vodárenských toků 

činí koncentrace nejvýše 1 µg dm
-3

, pro ostatní toky 5 µg dm
-3 

a pro zavlaţování 10 µg dm
-3

 

[2]. 

 

3.4. Fosfor 

 

3.4.1. Zdroje a vlastnosti 

 

Fosfor se vyskytuje v přírodě především v minerálech fluorapait Ca10(PO4)6F2, 

chlorapatit Ca10(PO4)6Cl2 a hydroxoapatit Ca10(PO4)6(OH)2. Nachází se i v jiných 

minerálech např. variscit (AlPO42H2O), strengit (FePO42H2O) a vivianit [Fe3(PO4)28H2O]. 

Do vody se fosfor dostává rozpouštěním a vyluhováním některých minerálů nebo zvětralých 

hornin [2, 13]. Mezi antropogenní zdroje anorganického fosforu patří fosforečná hnojiva, 

komunální odpadní vody, odpadní vody z prádelen a polyfosforečnany obsaţené v čistících 

a odmašťovacích prostředcích, protikorozních a protiinkrustačních přísadách. Zdrojem 

organického fosforu jsou ţivočišné odpady, produkty z biologického čistění odpadních vod, 

atmosférické depozice a rozkládající se biomasa fytoplanktonu a zooplanktonu [2, 21]. 

 

Fosfor je důleţitý biogenní prvek, jenţ se nachází v nukleových kyselinách, zubní 

sklovině, kostech, bílkovinách, lipidech a v exkrementech ţivočichů [13]. Hraje klíčovou 

roli při eutrofizaci povrchových vod a je nezbytný pro rozvoj mikroorganizmů (hlavně řas a 

sinic) [2]. 

 



 19 

Vyskytuje se ve třech modifikacích jako bílý, červený a černý. Bílý fosfor s nejmenší 

hustotou 1,823 g cm
-3 

je prudce jedovatý, ve tmě světélkuje (fosforescence) a na vzduchu je 

samozápalný. Jedná se o nejvíce reaktivní formu fosforu. Příčinou velké reaktivity jsou malé 

vazebné úhly v tetraedrických molekulách P4. Jeho teplota tání činí  44,2
o
C a teplota varu 

280
o
C [13, 22]. 

 

 Červený fosfor (Pn) je polymerní, řetězového typu s hustotou 2,2 g cm
-3

 a lze ho 

získat zahříváním bílého fosforu v inertní atmosféře. Není jedovatý ani samozápalný, 

nesvětélkuje a je poměrně stálý, ale prudce aţ explozivně reaguje se silnými oxidačními 

činidly (např. chlorečnany) [13, 22]. 

 

 Černý fosfor lze získat opět zahříváním bílého fosforu (po delší dobu) v inertní 

atmosféře za velmi vysokého tlaku nebo za normálního tlaku v přítomnosti katalyzátoru 

(např. rtuti). Jedná se o modifikaci s vrstevnatou strukturou, vzhledem a elektrickou 

vodivostí připomínající grafit [13]. Je termodynamicky nejstabilnější, má nejmenší 

reaktivitu a největší hustotu 2,69 g cm
-3

 [22]. 

 

3.4.2. Toxikologie 

 

Elementární fosfor a sloučeniny fosforu jsou většinou jedovaté. Bílý fosfor působí 

destrukčně na tkáně (vznik těţce se hojících popálenin). Při poţití a inhalaci par se dostaví 

pálení v hrdle, zaţívací potíţe, krvavé průjmy a toxická ţloutenka. Smrtelná dávka bílého 

fosforu je asi 70 mg. [16]. Při akutní otravě je nutné vyvolat dávení nebo provést umělé 

vyprázdnění ţaludku. Jako protijed lze pouţít zředěný roztok síranu měďnatého, jenţ fosfor 

převede na fosfid mědi a rovněţ působí jako dávidlo [22]. Elementární fosfor narušuje 

metabolismus cukrů, tuků, bílkovin a brání ukládání glykogenu v játrech. [16]. Dále 

poškozuje ledviny, játra a napadá nervový systém. Při chronické expozici (dlouhodobém 

vdechování par) vzniká tzv. fosforová nekróza, která způsobuje odvápnění kostí, coţ se 

projevuje poškozením dásní a čelisti [17]. 

 

Některé látky na bázi organofosforových sloučenin jsou natolik toxické, ţe slouţí 

jako bojové chemické látky (nervově paralytické) např. Tabun, Soman, Sarin. Jedná se o 

kontaktní jedy, u kterých se účinek projevuje během několika vteřin aţ minut [16]. 
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3.4.3. Výskyt ve vodách a eutrofizace 

 

Celkový fosfor (Pcelk) ve vodách se dělí na nerozpuštěný (Pnerozp) a rozpuštěný (Prozp), 

dále na fosfor vázaný anorganicky nebo organicky. Nerozpuštěný anorganicky vázaný 

fosfor tvoří různé fosforečnany (např. Ca, Mg, Fe, Al) a nerozpuštěný organicky vázaný 

fosfor se nachází v organizmech v podobě fosfolipidů, fosfoproteinů, nukleových kyselin a 

fosforylovaných polysacharidů. Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se ve vodách 

vyskytuje ve formě orthofosforečnanů nebo polyfosforečnanů, které mohou být jednoduché 

či komplexní a v iontové nebo neiontové formě [2, 24]. Mezi ortofosforečnany patří např. 

PO4
3-

, HPO4
2-

, H2PO4
-
, [CaHPO4]

o
, [MgHPO4]

o
, [FeHPO4]

+
, [CaPO4]

–
, aj. V 

případě polyfosforečnanů se jedná zejména o di- a tri-fosforečnany např. H2P2O7
2-

, HP2O7
3-

, 

[CaP2O7]
2-

, [CaH2P2O7]
-
, [CaP3O10]

3-
, [FeP2O7]

3-
 apod. Vlivem hydrolýzy (chemické nebo 

biochemické) přecházejí polyfosforečnany na ortofosforečnany [2]. 

 

Fosfor ve formě fosfátů obsaţený v povrchových vodách je příčinou jejich 

eutrofizace. Eutrofizace je sloţitý proces obohacování stojatých a tekoucích povrchových 

vod o anorganické ţiviny tzv. nutrienty (zejména dusík a fosfor). Můţe být přírodní (dusík a 

fosfor z půdy, sedimentů a odumřelých vodních organizmů) nebo umělá (způsobená lidskou 

činností). Vysoký obsah dusíku a fosforu v povrchových vodách vede k výskytu bakterií, 

sinic a řas, jejichţ biologickou činností se začne zhoršovat kvalita vody. Problém s fosfáty 

nastává při čištění vody, protoţe se zhoršuje její upravitelnost. Nárůst řas a sinic následně 

způsobuje ucpávání filtrů v ČOV a zhoršení organoleptických vlastností upravené vody 

[21]. 

 

Ukazatelem přípustného znečištění povrchových vod je celkový fosfor, jehoţ 

přípustná hodnota pro vodárenské toky je 0,15 mg dm
-3 

a pro ostatní povrchové vody činí 

0,4 mg dm
-3

. Průměrná koncentrace ortofosforečnanového fosforu v ČR v pitných vodách 

činí 0,1 mg dm
-3 

(3,23 mol dm
-3

), v neznečištěných podzemních vodách méně neţ 10 g 

dm
-3

 a ve splaškových odpadních vodách asi 5 mg dm
-3 

(0,162 mmol dm
-3

). Do splaškových 

vod se fosfor dostává z fekálií a pracích prostředků s obsahem polyfosforečnanů. V 

odpadních vodách se jeho koncentrace pohybují řádově v desítkách mg dm
-3

,
 
v eutrofních 

(jezerech a nádrţích) i přes 100 g dm
-3

 a v mořské vodě asi 70 g dm
-3

 [2]. 
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3.4.4.  Metody odstranění fosforečnanů z odpadních vod 

 

Většina ČOV v ČR pouţívá chemické sráţení s následnou sekundární biologickou 

úpravou. K chemickému odstraňování se pouţívá sráţení pomoci sloučenin ţeleza nebo 

hliníku např. Al2(SO4)3, FeSO4, FeCl3. Sráţením vznikají málo rozpustné sloučeniny 

s vysokým obsahem ţeleza nebo hliníku. Principem biologické úpravy je pouţití bakterií ve 

třech zónách, jedná se o anaerobní, aerobní a anoxickou zónu. Bakterie koncentrují fosfor do 

svých buněk [23]. 

 

Další metodou pouţívanou k odstraňování fosforu z vodných roztoků je adsorpce. 

Jako účinné adsorbenty fosfátových iontů se jeví látky na bázi oxidové soustavy CaO-MgO-

Al2O3-SiO2, např. vysokopecní strusky [24, 25] nebo sloučeniny hydrotalcitového typu [26, 

27]. Nevýhodou těchto systémů je skutečnost, ţe nejsou selektivní a současně s fosfáty 

adsorbují také ionty těţkých kovů [28, 29]. V práci [30] byl jako adsorbent fosfátů 

z odpadních vod testován také ţelezo-humát. Výsledky ukázaly, ţe většina adsorbovaného 

fosfátu byla pevně vázána na sloţky humátu, obsahující ţelezo. 

 

3.5. Adsorpce 

 

Adsorpce probíhá na mezifázovém rozhraní a jejím principem je hromadění plynné 

nebo kapalné látky (adsorbátu) na povrchu pevné látky (adsorbentu) působením 

mezipovrchových sil. Adsorpce patří mezi separační procesy. Rozdělujeme ji na fyzikální a 

chemickou, podle povahy sil poutajících adsorbát na adsorbent [31]. 

 

Při fyzikální adsorpci jsou částice adsorbované látky poutány k povrchu adsorbentu 

pomocí Van der Waalsových sil. Jedná se o tzv. nespecifickou adsorpci, při které se můţe 

vytvořit i několik vrstev adsorbátu na povrchu pevné látky [2]. 

 

U chemické adsorpce (chemisorpce) je adsorbát poután chemickými vazbami 

(obvykle kovalentními), které jsou mnohem pevnější neţ Van der Waalsovy vazby [31]. 

Chemisorpce je specifická, s menší adsorpční kapacitou oproti fyzikální adsorpci. Důvodem 

je, ţe na povrchu adsorbentu se můţe tvořit na aktivních centrech pouze jedna tzv. 

monomolekulární vrstva adsorbátu [2]. Při vzniku více vrstev jsou tyto další vrstvy vázány 

uţ pouze silami fyzikální povahy. Zvláštním typem chemisorpce můţe být povrchová 
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komplexace probíhající většinou při vyšších hodnotách pH. Dochází při ní k tvorbě 

komplexů například prostřednictvím –OH skupin na povrchu adsorbentu [28].  

 

3.5.1. Adsorpční kapacita, izotermy a účinnost 

 

Důleţitým parametrem kaţdého adsorbentu charakterizujícím jeho adsorpční 

schopnost je adsorpční kapacita (q). Je definována jako mnoţství látky, které se adsorbuje 

v rovnováţném stavu na 1 g adsorbentu. Vypočte se ze vztahu (3-1) [32]: 

,
. o

m

)c(cV
=q e

e


              (3-1) 

kde: 

qe - adsorpční kapacita (mg g
-1

, mmol g
-1

) 

co, ce - počáteční a rovnováţná koncentrace adsorbované látky (mg dm
-3

, mmol dm
-3

) 

V - objem roztoku (dm
3
) 

m – hmotnost pouţitého sorbentu (g). 

 

Adsorpční izotermy popisují izotermickou závislost adsorpční kapacity na tlaku nebo 

koncentraci a podávají tak určité informace o uplatňovaných sorpčních mechanizmech. 

Adsorpci z vodných roztoků lze obvykle charakterizovat Langmuirovou nebo 

Freundlichovou izotermou. Langmuirova izoterma předpokládá vznik monomolekulární 

vrstvy na povrchu adsorbentu a rovnocennost všech aktivních míst na povrchu. Platí 

obvykle pro chemisorpci a je popsána rovnicemi (3-2a,b) [2, 25, 33]. 

Obecný tvar:   
eL

eL
e

ca

cK
q



1

,

                   

(3-2a)

 

linearizovaný tvar:   m

L

L
e

L

L

Le

e q
a

K
c

K

a

K
=

q

c
 ,

1
,             (3-2b) 

kde:       

qe -  rovnováţná adsorpční kapacita (mg g
-1

, mmol g
-1

) 

 qm - Langmuirovo adsorpční maximum (teoretická adsorpční kapacita)   

         (mg g
-1

, mmol g
-1

) 

KL - Langmuirova konstanta (dm
3
 g

-1
) 

ce -  rovnováţná koncentrace adsorbované látky (mg dm
-3

, mmol dm
-3

). 
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Freundlichova izoterma popisuje adsorpci na heterogenním povrchu s různými 

aktivními místy. Uplatňuje se u fyzikální adsorpce a je dána vztahy (3-3a,b) [2, 25, 33]. 

Obecný tvar:    n
eFe cKq

1

 ,               (3-3a)
 

linearizovaný tvar:   Flnlnln K+c=q ee  , 
n

1
,              (3-3b) 

kde: 

qe -  rovnováţná adsorpční kapacita (mg g
-1

, mmol g
-1

) 

KF - Freundlichova konstanta (dm
3
 g

-1
) 

n - Freundlichův exponent 

ce -  rovnováţná koncentrace adsorbované látky (mg dm
-3

, mmol dm
-3

). 

 

Kromě těchto dvou nejčastěji pouţívaných izoterem lze k charakterizaci adsorpčního 

procesu vyuţít i další adsorpční izotermy např. Temkinovu nebo Dubin-Radushkevichovu. 

Temkinova izoterma bere v úvahu interakce mezi adsorbenty a adsorbovanými ionty 

(interakce mezi adsorbentem a adsorbátem). Zakládá se na tvrzení, ţe volná energie 

adsorpce je pouze funkcí pokrytého povrchu a teplo adsorpce (v závislosti na teplotě) všech 

molekul ve vrstvě by se sníţilo lineárně s pokrytím povrchu. Temkinova izoterma je dána 

vztahem (3-4a, b) [33, 34]. 

 

Obecný tvar:   )ln( eT

T

e cA
b

TR
=q ,            (3-4a) 

linearizovaný tvar: e

T

T

T

e c
b

TR
A

b

TR
=q lnln  ,  B

b

RT

T

 ,         (3-4b) 

kde:  

qe -  rovnováţná adsorpční kapacita (mg g
-1

, mmol g
-1

) 

AT - Temkinova rovnováţná vazebná konstanta (dm
3
 g

-1
) 

bT - Temkinova izotermická konstanta 

R - univerzální plynová konstanta (8,314 J mol 
-1

 K
-1

) 

T - teplota adsorpce (K) 

ce -  rovnováţná koncentrace adsorbované látky (mg dm
-3

, mmol dm
-3

) 

B - konstanta odpovídající teplu sorpce (J mol
-1

) [33,34]. 
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Dubin-Radushkevichova izoterma se pouţívá pro vyjádření adsorpčních mechanismů 

s Gaussovým rozdělením energie na heterogenním povrchu a je popsána rovnicemi           

(3-5a,b) [33, 34]. 

Obecný tvar:   
2

. Peqq me


 ,                   (3-5a) 

linearizovaný tvar: 2lnln Pme qq  ,            (3-5b) 

kde: 

 qe,  qm  - rovnováţná a teoretická adsorpční kapacita (mg g
-1

, mmol g
-1

) 

β - Dubin-Radushkevichova konstanta (mol
2
 kJ

-2
, mmol

2
 J

-2
) související s volnou 

energií adsorpce vztahem (3-6) 

P - Polanyiův potenciál charakterizován vztahem (3-7): 

   
2

1
. adsE ,                (3-6) 













e

P
c

RT
1

1ln ,                (3-7) 

kde:  

 Eads. - volná energie adsorpce (J mol
-1

, kJ mmol
-1

) 

 R - univerzální plynová konstanta (8,314 J mol 
-1

 K
-1

) 

 T - teplota adsorpce (K) 

ce - rovnováţná koncentrace adsorbované látky (mg dm
-3

, mmol dm
-3

) [33, 34]. 

 

Úspěšnost celého adsorpčního procesu charakterizuje adsorpční účinnost (E). 

Vyjadřuje se jako procentuální odstranění látky z vodného roztoku po ustavení adsorpční 

rovnováhy. Vypočte se ze vztahu (3-8) [32]: 

%100
0

0 


c

cc
=E r ,                                   (3-8) 

kde: 

 E - adsorpční účinnost (%) 

co, ce - počáteční a rovnováţná koncentrace adsorbované látky  

           (mg dm
-3

, mmol dm
-3

). 
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3.6. Kinetika adsorpčního procesu 

 

Adsorpci iontů těţkých kovů a fosfátů na pevných adsorbentech lze hodnotit také 

pomocí kinetických dat. Jedná se o vyhodnocení časového průběhu adsorpce, k němuţ jsou 

nejčastěji vyuţívány kinetické modely pro reakce prvního (3-9) [35], pseudo-prvního (3-10) 

a pseudo-druhého (3-11) řádu [33, 36]. Nejjednodušším typem chemických interakcí jsou 

reakce prvního řádu, jejichţ reakční rychlost je přímo úměrná okamţité koncentraci 

reaktantu. To lze vyjádřit kinetickou rovnicí [35]: 

 

ln ct = ln c0 – k t ,                                                                 (3-9) 

kde: 

c0 - počáteční koncentrace reaktantu (mg dm
-3

) 

ct - koncentrace reaktantu v čase t (mg dm
-3

) 

k - rychlostní konstanta (s
-1

) 

t - čas (s). 

 

Kinetický model reakce pseudoprvního řádu lze charakterizovat kinetickou rovnicí 

v diferenciálním tvaru [33, 36]: 

 

)(1 te
t qqK
dt

dq
 ,                         (3-10) 

kde:  

qe - rovnováţná adsorpční kapacita (mmol g
-1

)  

qt - - mnoţství adsorbované látky v čase t (mmol g
-1

) 

K1 - rychlostní konstanta (h
-1

) 

t - čas (h). 

 

Model reakční kinetiky pseudodruhého řádu popisuje rovnice v diferenciálním tvaru 

[33, 36]: 

 

2

2 )( te
t qqK
dt

dq
 ,             (3-11) 

kde:  

qe - rovnováţná adsorpční kapacita (mmol g
-1

)  
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qt - - mnoţství adsorbované látky v čase t (mmol g
-1

) 

K2 - rychlostní konstanta (g mmol
-1

 h
-1

) 

t - čas (h). 

 

Uvedené kinetické modely neumoţňují identifikaci difuzních mechanizmů, které se 

mohou uplatňovat během adsorpčního procesu. Proto lze kinetická data testovat také pomocí 

intrapartikulárního difuzního modelu, jenţ popisuje rovnice (3-12) [33]: 

 

2/1tkq pt   ,              (3-12) 

kde: 

 kp - rychlostní konstanta (mmol g
-1

 h
-1/2

) 

 t - čas (h). 

 

Podle tohoto kinetického modelu lze vlastní adsorpční proces rozdělit na dva nebo 

více kroků. Prvním krokem je vnější povrchová adsorpce. Druhý krok představuje adsorpci, 

jejíţ rychlost je řízena intrapartikulární difuzí, a třetím krokem je ustavení konečného 

rovnováţného stavu [33]. 

 

3.7. Desorpce 

 

Desorpční účinnost (D) se vyjadřuje jako procentuální uvolnění adsorbované látky 

z adsorbentu zpět do vodného roztoku [32]. Vypočte se ze vztahu (3-13):   

 

%100
0


c

c
=D r ,                                 (3-13) 

kde: 

 D - desorpční účinnost (%) 

co, ce - počáteční a rovnováţná koncentrace adsorbované látky  

           (mg dm
-3

, mmol dm
-3

). 
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3.8. Adsorbenty 

 

Adsorbent je pórovitý a často práškový materiál s co největším povrchem (pevná 

látka), na kterém dochází k záchytu kapalné nebo plynné látky [31]. Adsorbenty lze rozdělit 

podle polarity nebo kyselosti. Podle polarity se dělí na polární (např. silikagel, hydratované 

oxidy, hlinitokřemičitany) a nepolární (např. aktivní uhlí), přičemţ polární adsorbenty lépe 

adsorbují polární látky a naopak. Z hlediska kyselosti se rozdělují na zásadité (např. 

hydratované oxidy) a kyselé (např. silikagel, křemičitany) [2]. Jako adsorbenty se pouţívají 

různé druhy uhlí (aktivní, oxidačně alterované, hnědé [10], oxyhumolit [4], lignit [9]), 

silikagel, oxid hlinitý, zeolity [31], hydratované oxidy, hlinitokřemičitany [2], oxidy kovů, 

křemen, různé polymery, odpadní zemědělské materiály (slupky arašídů, cibule a semen 

melounu, lněná semínka, sláma, sušené listy slunečnice atd.) [37, 38], vysokopecní strusky 

(VPS) [25] a vrstevnaté jílové minerály (např. sloučeniny hydrotalcitového typu [26, 27]). 

 

3.8.1. Uhlíkaté adsorbenty 

 

3.8.1.1.Aktivní uhlí 

 

Aktivní uhlí patří mezi nepolární adsorbenty, které mají schopnost adsorbovat 

nepolární organické látky a neelektrolyty. Bylo zjištěno, ţe ve styku s vodou získává jeho 

povrch polární charakter (za určitých okolností), jenţ mu dovoluje adsorbovat také různé 

kationty kovů. Díky velkému měrnému povrchu (1 000 - 2 000 m
2
 g

-1
) se adsorpční účinnost 

pro kationty kovů pohybuje nad 90%. Při odstraňování kationtů kovů aktivním uhlím se 

uplatňují především fyzikálně-chemické procesy a chemisorpce. V případě Cr byly 

pozorovány i redukční účinky (Cr
VI 

→ Cr
III

) [2]. 

 

Na adsorpční účinnost aktivního uhlí má výrazný vliv velikost pórů, měrný povrch, 

chemická reaktivita povrchu a způsob jeho přípravy (druh suroviny, sloţení aktivační 

atmosféry, doba a teplota aktivačního procesu). Při styku uhlí s vodou a při aktivaci uhlí 

dochází ke vzniku povrchového náboje vlivem chemických reakcí. Náboj povrchu závisí na 

hodnotě pH, nulovému náboji odpovídá hodnota pHNBN. Pokud je pH vyšší neţ pHNBN, má 

povrch aktivního uhlí záporný náboj, resp. při niţších hodnotách pH neţ pHNBN je povrch 

uhlí nabit kladně. Existují kyselá aktivní uhlí (L-uhlí, pHNBN = 3 - 4) vhodná pro adsorpci 
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kationtů a zásaditá aktivní uhlí (H-uhlí, pHNBN = 7 - 8) naopak vhodná pro adsorpci aniontů. 

Kromě těchto dvou typů aktivního uhlí je celá řada tzv. přechodných typů, které nemají 

zcela vyhraněný charakter, a jejich adsorpční schopnost se stanovuje experimentálně [2]. 

 

Aktivní uhlí existuje v podobě prášku (práškové uhlí), zrn (zrněné uhlí) a granulí 

(granulované uhlí). Jeho uplatnění závisí na nejen na jeho podobě, ale také na velikosti pórů. 

Obecně se aktivní uhlí pouţívá k čištění kapalin v chemickém, farmaceutickém a 

potravinářském průmyslu, dále při úpravě vody a také jako nosič katalyzátoru. 

Mikropórovité práškové aktivní uhlí nachází uplatnění při adsorpci mikroznečišťujících 

látek (např. pesticidy, oleje, aromatické a alifatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky) a 

širokopórovité zase při adsorpci velkých molekul barviva (např. odbarvování kapalin). 

Zrněné aktivní uhlí má malý otěr, vysokou otěruvzdornost, hustotu a ţivotnost, velkou 

adsorpční kapacitu a vynikající odolnost proti oxidačním látkám (např. chlór a ozón). 

Pouţívá se zejména v procesech úpravy vody (např. odstranění halogenů, pesticidů a 

herbicidů, dechlorace, deozonizace, čistění odpadních vod a vod pro bazény). Granulované 

aktivní uhlí s průměrem do 2 mm se uplatňuje při čištění odpadní vody, chemikálií, vzduchu 

(malé filtry) a akvarijní vody. Aktivní uhlí s větším průměrem se pouţívá hlavně při čištění 

plynů a vzduchu. K čištění odpadního vzduchu s obsahem toxických látek z různých 

technických procesů je nejvhodnější pouţít impregnované aktivní uhlí. Díky impregnaci 

dochází k chemickým reakcím mezi kontaminujícími látkami a účinnou látkou na aktivním 

uhlí (chemisorpce). Přehled impregnace a následné vyuţití impregnovaného uhlí shrnuje 

Tab. 2. [39].  

 

Na konkrétní uplatnění aktivního uhlí má vliv zrnitost, otěruvzdornost a také to, z 

čeho je vyrobeno. Můţe být vyrobeno např. ze skořápek kokosového ořechu, dřeva nebo 

uhlí [39]. 
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Tabulka 2 Přehled impregnace a vyuţití impregnovaného uhlí 

název impregnace pouţití 

AG03 stříbro desinfekce a úprava vody 

CCA-4 různá univerzální ABEK, odpadní plyny 

J42 jodid sulfán a merkaptany z odpadního 

vzduchu, sulfán z bioplynu 

JQ42 jodid a kyselina rtuť z odpadního vzduchu 

SQ21 síra rtuť z plynů 

KC10 alkálie kyselé plyny (HCl,SO2,SO3,NOx) 

ZS10 kyselá alkalické páry (NH3, amíny) 

HS10 různá formaldehyd z plynů 

 

3.8.1.2.Oxyhumolit 

 

Jedná se o druh zrnitého nesoudrţného uhlí s nízkým stupněm prouhelnění, které 

doprovází loţiska hnědého uhlí. Oxyhumolit (oxidované mladé hnědé uhlí) má tmavě 

hnědou aţ hnědošedou barvu a obsahuje aţ 90 % huminových látek, dále anorganické 

sloučeniny a příměsi (např. písek, jíl) a také méně neţ 1 % bitumenu [40, 41]. V práci [41] 

bylo zjištěno, ţe obsah huminových látek výrazně závisí na oblasti, ve které se oxyhumolit 

nachází. Za nejkvalitnější jsou povaţovány tzv. Bílinské oxyhumolity (oblast Duchcov), 

protoţe mají vysoký obsah huminových látek (85 - 95 %), nízký obsah popela (4,2 - 17 % 

v sušině) a poměrně vysoký obsah funkčních skupin [41]. Oxyhumolit má obdobné 

chemicko - fyzikální vlastnosti jako hnědé uhlí, má ale nízkou výhřevnost (do 10 MJ kg-1), 

proto se nehodí ke spalování [40]. 

 

Oxyhumolit má schopnost vázat všechny ionty kovů z vodného roztoku nevratným 

způsobem, proto nedochází ke zpětnému uvolňování jiţ adsorbovaných kovů do vody. 

Pokud jsou jeho kyselá centra jiţ nasycena dvojmocnými kationy kovů, má schopnost dále 

vázat jednomocné kationty. Na jeho sorpční vlastnosti má největší vliv pH prostředí. 

S oxyhumolitem nelze pracovat v alkalickém prostředí, protoţe při pH vyšším neţ 7 dochází 

k reakci s alkáliemi, coţ vede k jeho rozpouštění. Vliv teploty v rozmezí 10 aţ 70 
o
C nebyl 

pozorován [4]. Oxyhumolit se vyznačuje vysokým obsahem huminových kyselin. V práci 

[42] byly srovnávány adsorpční kapacity huminových kyselin, oxyhumolitu a lignitu. Jako 

nejúčinnější adsorbent kovů se jevily huminové kyseliny. Právě přítomnost huminových 
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kyselin je příčinou vysoké adsorpční účinnosti oxyhumolitu [43]. Nelze také vyloučit, ţe na 

adsorpci těţkých kovů se podílejí i další sloţky oxyhumolitu jako jsou fulvokyseliny, 

humin, anorganické sloučeniny a příměsi (např. písek, jíly). 

 

Při pouţití oxyhumolitu se do roztoku nevnáší ţádné druhotné látky (např. vápno při 

alkalickém čištění nebo organické substance vznikající při degradací iontoměničů), pouze 

dojde k odstranění iontů těţkých kovů, čímţ se zachovají všechny parametry roztoku před 

čištěním. Oxyhumolit se vyuţívá při čištění odpadních vod ze skláren, smaltoven a 

biologických čistíren [4]. Také se vyuţívá pro výrobu sodných a draselných solí 

huminových a fulvonových kyselin [40]. Dříve nacházel své uplatnění i při zvyšování 

úrodnosti půd, výrobě barev a nábytkářského mořidla [40]. 

 

Oxyhumolit je poměrně levný adsorbent, protoţe vzniká jako odpadní produkt při 

těţbě uhlí. Jeho adsorpční vlastnosti lze zlepšit oxidací vzdušným kyslíkem (za tepla) nebo 

sulfonací (zvýšení výměnné kapacity). Při promytí oxyhumolitu minerálními kyselinami 

dochází k odblokování funkčních skupin obsazených převáţně ionty Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, 

Al
3+

, Fe
2+

, coţ způsobuje zvýšení selektivity sorpce pro některé kovy [41]. 

 

3.8.1.3.Huminové látky 

 

Huminové látky jsou přírodní organické sloučeniny, které vznikají chemickým a 

biologickým rozkladem organické hmoty a syntetickou činností mikroorganizmů. 

Definujeme je jako směs amorfních, polydisperzních sloučenin ţluté aţ hnědočerné barvy. 

Jedná se o skupinu přírodních organických molekul s komplikovanou polymerovou 

strukturou, tvořící součást půdní a vodní organické hmoty.  Huminové látky jsou hydrofilní, 

kyselé a mají velkou molekulovou hmotnost. Získávají se z přírodních zdrojů, především z 

tzv. kaustobiolitů, pomocí extrakce, frakcionace a izolačních procedur se zásaditými a 

kyselými roztoky. Kvantitativně nejúčinnějším a nejběţněji pouţívaným extrakčním 

činidlem je vodný roztok NaOH. Huminové látky se vyskytují také v sedimentech, zeminách 

a uhlí. Mezi hlavní sloţky huminových látek patří huminové kyseliny, fulvokyseliny a 

humin. Nejdůleţitější sloţkou jsou huminové kyseliny. Přehled obsahu huminových kyselin 

a fulvokyselin v přírodních materiálech shrnuje Tab. 3 [44]. Měrný povrch huminových 

látek je asi 1000 m
2
 g

-1
 a adsorpční kapacita se pohybuje v rozmezí 1,7-5,9 mmol g

-1
 [2]. 
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Tabulka 3 Přehled obsahu huminových kyselin a fulvokyselin v přírodních materiálech 

přírodní materiál obsah HK a FK (%) přírodní materiál obsah HK a FK (%) 

leonardit/humát 40-85 hnůj 5-15 

černá rašelina 10-40 kompost 2-5 

sapropelová rašelina 10-20 půda 1-5 

hnědé uhlí 10-30 kal 1-5 

černé uhlí 0-1   

 

Huminové kyseliny nejsou rozpustné v kyselých a neutrálních vodných roztocích. 

Rozpouštějí se v hydroxidech, solích a organických rozpouštědlech. Mají tmavě hnědé aţ 

černé zbarvení, které souvisí s velkou molekulovou hmotností, počtem funkčních skupin a 

mírou polymerace. Mají polyaniontový charakter (váţou ionty chemickými i fyzikálními 

mechanizmy) a redukční schopnosti (např. redukce Hg
2+

, Cr
6+

 a Au
3+

). Jejich chemické 

sloţení (aromatické jádro s alifatickými řetězci a specifickým obsahem různých funkčních 

skupin) jim umoţňuje vázat polární i nepolární sloučeniny. Nejvíce reaktivní funkční 

skupiny jsou karboxylové a fenolické. Huminové kyseliny obsahují i další funkční skupiny 

např. chinonové, hydrochinonové, laktonové, éterové, dusíkové a kyslíkové atomy ve funkci 

můstků atd. [44]. 

 

Fulvokyseliny jsou rozpustné ve vodě v podstatě v celém rozmezí pH a jejich 

zabarvení se pohybuje od světle ţlutého do ţlutohnědého. Jedná se o nízkomolekulární látky 

s vyšším obsahem kyslíku, niţším obsahem uhlíku a větším počtem funkčních skupin 

kyselého charakteru, neţ u vysokomolekulárních huminových kyselin.  

 

Humin má černou barvu a je nerozpustný ve vodě při všech hodnotách pH [41]. 

 

3.8.1.3.1. Využití huminových látek 

 

Huminové látky a především huminové kyseliny mají široké uplatnění např.              

v zemědělství, v průmyslu, v ochraně ţivotního prostředí a medicíně [41]. V zemědělství se 

vyuţívá schopnosti huminových látek vázat kovové ionty, oxidy, hydroxidy a uvolňovat je 

pomalu podle potřeby rostlin. Mají vysokou kationtovou výměnnou kapacitu a působí jako 

organické katalyzátory v mnohých biologických procesech. Pouţívají se rovněţ jako 

hnojiva, regulují hodnoty pH a zvyšují pufrační schopnosti půdy, biologicky stimulují 
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rostliny a aktivují půdní mikroorganizmy, imobilizují a detoxifikují půdní kontaminenty, 

redukují problém zasolení půd (při aplikaci ve vodě rozpustných minerálních hnojiv) a jsou 

účinné v boji proti půdní erozi. Uplatňují se také při odstranění iontů těţkých kovů a 

znečisťujících látek z vodních toků a podzemních vod [45, 46]. 

 

V práci [47] byly huminové látky pouţity pří výrobě cementových aditiv (pro 

regulaci rychlosti tvrdnutí betonu), elektricky vodivých a vysoce pevnostních papírů a dále v 

procesech recyklace papíru. Huminové látky nacházejí své uplatnění také jako barviva a 

činidla pro moření kůţe a v dřevařském průmyslu (barvivo přírodní indigo, příměsi pro 

rozpustná mořidla).  

 

V medicíně se uplatňují nejvíce huminové kyseliny, které mají antivirové, 

antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti a jsou schopné tvořit chelátové komplexy s 

těţkými kovy [47]. 

 

3.8.1.3.2. Interakce huminových kyselin 

 

Pro vyuţití huminových kyselin v nejrůznějších sanačních technologiích je důleţitá 

znalost jejich moţných vazebných interakcí s kontaminujícími látkami přítomnými 

v prostředí [46]. Huminové kyseliny jsou díky své struktuře vhodné pro sorpční, iontově-

výměnné a biodegradační procesy [44]. 

 

Adsorpční mechanizmy těţkých kovů na huminových kyselinách ale nejsou zatím 

zcela jasné, předpokládá se iontová výměna a povrchová komplexace [48]. Hodnoty 

kationtové výměnné kapacity huminových kyselin se zvyšují přímo úměrně s pH hodnotou 

vodného média. Rovněţ existuje lineární závislost mezi mírou adsorpce těţkého kovu 

(kadmia) do půdy a počtem karboxylových skupin v huminových kyselinách [44]. Pro 

imobilizaci kovů je nejdůleţitější koordinační vazba mezi huminovými kyselinami a ionty 

kovů schopných tento typ vazby vytvářet. To vyplývá například z práce [46]. Interakce 

kovových kationtů s huminovými kyselinami izolovanými z uhlí byly zkoumány v pracích 

[49, 50]. Práce [51] zase ukazuje, ţe ionty kovů jsou vázány především na kyselé skupiny 

huminových kyselin. Na vzniku koordinačních vazeb v huminových kyselinách se nejvíce 

podílí karboxylové a fenolické funkční skupiny. Vazebné schopnosti huminových kyselin 

mohou být ovlivněny i jejich vzájemnou interakcí, jak ukazuje práce [52]. 
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3.8.2. Struska 

 

Struska vzniká jako vedlejší produkt při výrobě ţeleza, oceli a jiných neţelezných 

kovů (např. Pb, Zn, Cu, Ni). Podle typu metalurgických procesů, v jejichţ průběhu strusky 

vznikají, rozlišujeme strusky ocelárenské a vysokopecní [53]. 

 

3.8.2.1.Ocelárenská struska 

 

Ocelárenská struska vzniká při konverzi surového ţeleza na ocel, která probíhá v 

kyslíkovém konvertoru nebo v elektrických obloukových pecích. Do konvertoru se vhání 

kyslík, který reaguje s nečistotami (uhlík, křemík, mangan, fosfor) a tím je odstraňuje z 

vsázky, která je tvořena roztaveným surovým ţelezem, šrotem a struskotvornými přísadami 

(např. vápenec, dolomit). V elektrických obloukových pecích se vyuţívá studeného šrotu, 

který se taví pomocí elektrického oblouku. Rovněţ se vhání kyslík pro odstranění nečistot.   

 

Pro zachování hydraulických vlastností ocelárenské strusky je nutné její rychle 

ochlazení vzduchem nebo vodou [53]. Sloţení ocelárenské strusky je rozmanité a závisí na 

sloţení vsázky, typu vyráběné oceli, pouţité technologii, podmínkách pece, metody 

deoxidace, zušlechťování a legování oceli atd.  

 

Ocelárenské strusky z kyslíkových konvertorů mají vysoký obsah CaO (volné CaO 

do 10% hmotnosti), nízký obsah oxidů ţeleza a rovněţ obsahují produkty desoxidace oceli 

(MnO, SiO2, Al2O3) a struskotvorné přísady (CaO, Al2O3, MgO, někdy i CaF2). Jedná se o 

velmi zásadité strusky s redukčními vlastnostmi. Ocelárenské strusky z elektrických 

obloukových pecí mají vysoký obsah oxidů ţeleza (asi 28-30%) a CaO. Tyto strusky 

obsahují kromě produktů oxidace ţeleza a jeho nečistot (SiO2, MnO, P2O5, FeO, Fe2O3) také 

struskotvorné přísady a produkty vznikající při reakci strusky s kovem (CaS, Ca3(PO4)2). 

Jedná se o velmi zásadité strusky se silnými oxidačními vlastnostmi [54]. 

 

3.8.2.2.Vysokopecní struska 

 

Vysokopecní struska vzniká při průmyslové výrobě surového ţeleza a jejím úkolem 

je odstranit sloučeniny, které se ve vysoké peci nezredukovaly na kov. Do vysokopecní 
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strusky přecházejí především oxidy a sulfidy kovů. Hlavními sloţkami vysokopecní strusky 

jsou oxidy CaO, MgO, Al2O3 a SiO2. Můţe obsahovat i TiO2 a MnO [55]. 

 

Struska ovlivňuje ţádoucím způsobem tavicí proces pro získání výsledného kovu o 

poţadovaných vlastnostech. Chrání roztavený kov (taveninu) před jeho reakcí s pecní 

atmosférou (zejména s kyslíkem), poskytuje tepelnou izolaci tavenině a pohlcuje nečistoty 

vyplavené z taveniny [56]. 

 

Granulovaná vysokopecní struska vzniká z roztavené vysokopecní strusky jejím 

rychlým ochlazením vodou. Jedná se o granulovaný materiál s vysokým obsahem amorfní 

(skelné) fáze, vhodný pro aktivaci latentně hydraulických vlastností pouţitím alkalických 

aktivátorů [57]. 

 

3.8.2.2.1. Aktivace vysokopecní strusky 

 

Struska patří mezi materiály, které jsou schopné hydratovat a tuhnout (vytvářet 

pevnou strukturu) působením vody, ale zároveň je nutné tyto hydratační reakce iniciovat 

vhodným aktivátorem [58]. 

 

Mezi často pouţívané aktivátory patří alkalické hydroxidy, soli (M2CO3, M2SO4 

atd.), vodní sklo (M2O.nSiO2, kde M = Na, K) a v menší míře také aluminosilikáty. Jedná se 

většinou o sodné nebo draselné sloučeniny [53]. Existují i další méně vyuţívané aktivátory 

např. směs hydroxidu vápenatého popř. sodného a sádrovce, síran sodný, hlinitan sodný 

nebo síran hlinito-draselný. Aktivátory mohou být v kapalné nebo v práškové formě [59]. 

Největší účinek mají alkalické aktivátory, u kterých dochází k naleptání struskových částic a 

koagulaci hydratačních produktů ve volném prostoru mezi částicemi strusky jiţ po 20 

minutách [53]. Sodné aktivátory bývají levnější a sodné ionty napomáhají rozpouštění 

skelné fáze a tvorbě výkvětů. Naopak draselné ionty podporují tvorbu gelu, vznik pevnější 

struktury a vyšší odolnost vůči vysokým teplotám [60, 61]. 

 

Během hydratace dochází k rozpouštění skelné fáze a následně k tvorbě tenké vrstvy 

hydratovaných křemičitanů vápenatých, tzv. C-S-H gelu (kalciumsilikáthydrátový gel) 

neboli kalciumhydrosilikátu obecného vzorce mCaOnSiO2pH2O [62, 63]. Gel je 

nepropustný pro vodu (zabraňuje další hydrolýze), proto je nutná přítomnost alkalických 
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iontů, které vedou ke vzniku rozpustných hydrátů alkalických křemičitanů. Tím se zajistí 

další rozpouštění skelné fáze a dochází k přerušení kovalentních vazeb Si-O-Si, Al-O-Al a 

Al-O-Si. Na vzniku hydratačních produktů se podílejí nejen vápenaté a hořečnaté ionty, ale 

také ionty alkalických kovů, které působí rovněţ jako katalyzátory reakce [63]. U alkalicky 

aktivovaných vysokopecních strusek můţe vznikat také C-A-S-H gel (hliníkem 

substituovaný kalciumsilikáthydrátový gel) s nízkým poměrem Ca/Si (kolem 1,1), který se 

podobá C-S-H gelu s tím rozdílem, ţe má ve své struktuře navíc zabudované hlinitanové 

tetraedry [64, 65]. Rovněţ mohou vznikat hydratované alumináty vápenaté, tzv. C-A-H gely 

nebo kalciumhydroalumináty obecného vzorce mCaOnAl2O3pH2O [62]. Sloţení strusky a 

typ aktivátoru výrazně ovlivňují mnoţství a typ vedlejších hydratačních produktů [53, 66]. 

Jako vedlejší produkty alkalické aktivace vznikají např. hydrotalcit 

((Mg6Al2CO3)(OH)164H2O), Ca(OH)2 a látky, jejichţ sloţení lze vyjádřit formou 

symbolických zkratek C2ASH8 (2CaOAl2O3SiO28H2O, aktivace hydroxidem sodným), 

C4AH13 (4CaOAl2O313H2O, aktivace sodným vodním sklem), C3ACaCO312H2O  

(3CaOAl2O3CaCO312H2O, aktivace uhličitanem sodným) [53, 66, 67], CS2H 

(CaO2SiO2H2O) [53, 66]. Alkalickou aktivací se získá materiál s vysokou pevností, 

odolností proti působení agresivních látek a vysokých teplot [58]. 

 

Pokud se z vysokopecní strusky vyrábí struskoalkalické pojivo, můţe obsahovat 

kromě aktivátoru i další příměsi (např. portlandský slinek, popílky s vysokým obsahem 

CaO, jíly, skla atd.) a to aţ do 25% hmotnosti pojiva [68]. 

 

3.8.2.2.2. Využití vysokopecní strusky 

 

Granulovaná vysokopecní struska se vyuţívá pro výrobu portlandských struskových 

a směsných cementů (obsah strusky méně neţ 65%) a supersulfátových cementů (obsah 

strusky 80-85%). Výhodou uvedených cementů je jejich odolnost vůči agresivnímu 

prostředí např. mořské vodě, prostředí s výskytem síranů nebo jiných agresivních činidel 

[57]. Granulovanou vysokopecní strusku lze pouţít i jako přísadu do betonu, malty, 

cementového mléka a do směsí s kamenivem [55]. Naopak při pomalém chlazení struskové 

taveniny se získá krystalický materiál bez hydraulických vlastností, vhodný jako kamenivo 

do betonu [69, 70] a pro výrobu struskového kameniva do podkladové vrstvy nebo do 
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podloţí vozovek z asfaltových směsí. Peletizovaná vysokopecní struska se pouţívá pro 

výrobu cementu [55]. 

 

Pro vyuţití vysokopecní strusky na výrobu kameniva a jeho ukládání do podloţí 

pozemních komunikací platí řada norem a předpisů. Mezi rizikové faktory patří především 

objemová stálost vzniklého materiálu, ve které se sleduje silikátový, ţeleznatý a manganatý 

rozpad vysokopecní strusky, obsah volného CaO a MgO (max. 4,5%) a objemová stálost 

(rozpínavost max. 5%).  Ţeleznatý rozpad způsobuje pyrit (FeS2) obsaţený ve strusce, který 

ve vlhkém prostředí přechází na síran ţeleznatý i ţelezitý, čímţ dochází k výraznému 

zvětšení objemu aţ o 40 %. Manganatý rozpad je způsoben MnS, který ve vlhkém prostředí 

přechází na Mn(OH)2, coţ opět způsobuje zvětšení objemu. K dalším objemovým změnám 

dochází vlivem hydratace volného oxidu vápenatého CaO, resp. oxidu hořečnatého MgO 

nebo karbonatací hydroxidů vápenatého Ca(OH)2 a hořečnatého Mg(OH)2 podle rovnic 1 aţ 

4 [71]. 

 

CaO + H2O → Ca(OH)2          (1) 

MgO + H2O → Mg(OH)2          (2) 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O         (3) 

Mg(OH)2 + CO2 → MgCO3 + H2O         (4) 

 

Další oblastí vyuţití vysokopecních strusek je čištění odpadních vod. Vysokopecní 

struska se jeví jako vhodný a poměrně levný adsorbent fosforu z odpadních vod. V práci 

[24] byla u krystalické vysokopecní strusky zjištěna adsorpční kapacita 19 mg (P)  g
-1

. 

Záchyt fosfátů je uskutečňován různými mechanizmy. Jedná se především o fyzikální 

adsorpci a precipitaci Ca-fosfátů [25, 72]. Z práce [73] vyplývá, ţe dominantní 

mechanizmus záchytu fosfátu bývá podmíněn faktory, jako jsou sloţení a struktura 

pouţitého adsorbentu, doba adsorpce nebo hodnota pH roztoku. V práci [74] bylo zjištěno, 

ţe vysokopecní struska má schopnost během 12 hodin adsorbovat aţ 90 % P ve formě 

orthofosforečnanu, přičemţ rychlost adsorpce výrazně závisí na pH roztoku. Při pH < 2 bylo 

odstranění fosforu minimální. Dominantním retenčním mechanizmem fosforu při pH < 8 je 

fyzikální adsorpce a při pH > 10 precipitace Ca-fosfátů, především hydroxyapatitu 

Ca10(PO4)6(OH)2.  
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V pracích [28, 75] byla zkoumaná vysokopecní struska také jako adsorbent těţkých 

kovů (Cu, Ni a Zn). Z práce [75] vyplývá, ţe adsorpce kovových iontů probíhá převáţně 

iontovýměnnou reakcí. Proces je doprovázen částečným rozpouštěním a následnou 

hydrolýzou vápenatých křemičitanů a hlinitokřemičitanů ze strusky. V práci [28] byla 

vysokopecní struska účinným adsorbentem iontů Cu, Zn a Ni v širokém rozmezí pH a ionty 

uvedených kovů byly adsorbovány především ve formě hydroxokomplexů. 

 

3.8.2.2.3. Pufrační intervaly 

 

Jelikoţ jedním z cílů této práce je získat adsorpční produkt na bázi vysokopecní 

strusky s vysokým obsahem biologicky dostupného fosforu, který by byl dále vyuţitelný 

jako fosfátové hnojivo, je důleţité vědět, jaký vliv má acidifikace na adsorpční schopnosti 

takového materiálu a tím i na mobilitu adsorbovaného fosfátu. Krystalické strusky jsou 

tvořeny primárními minerály soustavy CaO-MgO-Al2O3-SiO2, jejichţ zvětráváním a 

hydratací vznikají jílové minerály – významná sloţka půdního systému. Z této podobnosti 

s půdami lze vyjít například při určování pufračních intervalů. U vysokopecních strusek se 

během acidifikačního procesu uplatňují tyto pufrační rovnováhy (rovnic 5 aţ 7) [76]: 

 

 karbonátová, která nastává při hodnotách pH ≥ 6,2 a lze ji vyjádřit rovnicí: 

CaCO3(s) + CO2(g) = Ca
2+

 + 2HCO3
-
,        (5) 

 

 iontovýměnná probíhající v rozsahu 5,0 > pH ≥ 4,2, při které dochází k výměně 

iontů mezi jílovými minerály (JM) a kyselým roztokem: 

JM  ↔  Ca + 2H3O
+
 = H-(JM)-H + Ca

2+
 + H2O,      (6) 

 

 hliníková, která se ustavuje v intervalu 4,2 > pH > 3,8a dochází při ní k reakci: 

[Al(OH)2(H2O)4]
+
 + H3O

+
 = [Al(OH)(H2O)5]

2+
 + H2O.      (7) 

 

V práci [45] bylo zjištěno, ţe při sníţení pH vodné suspenze z 12 na 4 dochází 

k mírnému poklesu adsorpční účinnosti vysokopecní strusky pro fosfor ze 100 % na 90 %. 

Další sníţení pH vede k vyloučení dvojmocných a následně i trojmocných kovů ze strusky, 

coţ způsobuje prudký pokles její adsorpční účinnosti o 40 aţ 60 %.  Sloţení roztoku v 

kombinaci s pH ovlivňuje také formu vznikajících Ca-fosfátů 77, 78. 
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3.8.3. Jílové minerály 

 

Jako modelové soustavy k vysokopecním struskám lze vyuţít některé jílové 

minerály. Tyto látky jsou významnou sloţkou půdních systémů a vznikají postupnou 

hydratací primárních minerálů, které tvoří stavební kameny krystalických vysokopecních 

strusek. Jílové minerály nacházejí široké uplatnění v řadě odvětví. Patří mezi ně keramický, 

stavební, papírenský, farmaceutický, kosmetický, potravinářský a slévárenský průmysl. 

Pouţívají se jako sorbenty, filtry, plniva, suspenze, izolace a molekulová síta. Jejich hojné 

vyuţití souvisí s jejich nízkou cenou, výskytem a dostupností. Jílové minerály se dělí na 

kationtové a aniontové. Kationtové jíly patří mezi anorganické katexy a jsou důleţitou 

průmyslovou surovinou a významnou částí půdního horizontu. Naopak aniontové jíly se řadí 

mezi anexy a jsou hojně připravovány synteticky [79]. 

 

3.8.3.1.Kationtové jílové minerály 

 

Jílové minerály mají vrstevnatou strukturu a nepatrné rozměry částic (pod 2 μm). 

Skládají se z křemičitanových tetraedrů a hlinitanových oktaedrů, které se spojují do sítí. 

Vzniklé sítě jsou propojeny atomy kyslíku [79]. Díky svému uspořádání mají řadu 

zajímavých vlastností. Jedná se o schopnost sorpce a iontové výměny (vyměnitelné kationy 

např. K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, H

+
, H3O

+
, mohou být poměrně snadno nahrazeny jiným 

kationtem), schopnost vázat vodu, chování při zahřívání (dehydratace, dehydroxylace, 

destrukce struktury) a reakce s organickými látkami (tvorba organo-jílových komplexů). Jíly 

mají koloidní charakter a chovají se převáţně jako měniče kationtů, protoţe jejich povrch 

má záporný náboj. Sorpční kapacita jílových minerálů se pohybuje v desetinách aţ 

jednotkách mmol na 1 g adsorbentu a jejich měrný povrch je obvykle kolem desítek m
2
 g

-1 

[80]. 

 

Mezi technologicky velmi významné jílové minerály patří montmorillonit a kaolinit 

[80].  

 

3.8.3.1.1. Montmorillonit 

 

Montmorillonit Al2Si4O10(OH)2 má vynikající sorpční vlastnosti a vysokou 

schopnost kationtové výměny. Sorpční kapacita se pohybuje v rozmezí 0,6-1,2 mmol g
-1

 a 
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měrný povrch činí 50-150 m
2
 g

-1 
[2]. Silně bobtná při styku s kapalinami, je vysoce 

plastický, vazný a tixotropní. Jeho vlastnosti lze výrazně upravit výměnou mezivrstevních 

kationů [80]. U montmorillonitu jsou vyuţívány především modifikované formy (např. 

monoiontové formy, různé interkalace organickými a organometalickými kationty nebo 

velkými anorganickými polykationty). Díky své nízké ceně, malé energetické náročnosti, 

schopnosti pohlcovat páru z ovzduší, nekorozivním účinkům, ekologické a hygienické 

nezávadnosti má široké uplatnění [81]. 

 

Slouţí jako katalyzátor (většinou pro organické syntézy) a pouţívá se také v 

petrochemii (desulfurizace, dehydrogenace, výroba motorových paliv, benzínu, syntetického 

kaučuku, ethanolu a mazacích tuků). Rovněţ je významnou sloţkou různých průmyslových 

deodorantů (odstranění neţádoucích zápachů), vysoušedel a čistidel průmyslových plynů 

(odsiřování, odstraňování HCN a par rtuti), detergentů a čisticích prostředků. S velkým 

úspěchem se vyuţívá jako sorbent k odstranění nečistot v různých provozech (čištění 

odpadních vod, kalů a plynů, olejů, tuků, cukerných šťáv a sirupů), pro stabilizaci 

rostlinných a ţivočišných olejů, tuků a piv. Dále při solidifikaci radioaktivních a toxických 

odpadů, při sorpci radionuklidů z odpadních vod a při ukládání radioaktivních odpadů [81]. 

Vyuţívá se také ve slévárenství (pojivo pro pískové slévárenské formy), v zemědělství (k 

zúrodňování písčitých půd, ke kompostování, při rekultivaci půd a jako součást různých 

substrátů), v obalové technice, stavebnictví (přísada do stavebních materiálů, betonu, 

cementové malty a těsnění), keramickém průmyslu (polovodičová keramika pro zapalovací 

svíčky automobilů, keramické filtry, dlaţdice a nátěry), farmacii a kosmetickém průmyslu 

(stabilizátory v přípravcích proti pocení, přísada při výrobě toaletního mýdla)  [80, 81]. 

 

3.8.3.1.2. Kaolinit 

 

Kaolinit Al2Si2O5(OH)4 je bílý jemnozrnný jílový minerál s nízkou abrazí. Mezi jeho 

hlavní přednosti patří nízká cena, chemická inertnost a snadná dispergovatelnost [81]. 

Sorpční kapacita se u něj pohybuje v rozmezí 0,03-0,15mmol g
-1

 a měrný povrch činí 10-50 

m
2
 g

-1
 [2]. Jedná se o hydrofilní minerál, u něhoţ dochází při styku s vodou k částečnému 

slepení částic k sobě. Jeho strukturu tvoří silikátové vrstvy spojené s tetraedrickou sítí atomů 

hliníku, které jsou dohromady drţeny prostřednictvím vodíkových vazeb mezi kyslíky v 

jedné vrstvě a hydroxylovými skupinami ve vrstvě druhé [79]. 
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Mezi vlastnosti kaolinitu, které významně ovlivňují jeho pouţití, patří především 

čistota, upravitelnost, plastičnost, ţáruvzdornost a bělost [79]. Pouţívá se jako plnidlo při 

výrobě různých materiálů (např. papíru, plastů, pryţí, barev, lepidel, tmelů a izolací). 

Uplatňuje se také při výrobě porcelánu, obkladaček, ţáruvzdorných materiálů, šamotu, cihel, 

střešních tašek a cementu [80, 81]. 

 

3.8.3.2.Aniontové jílové minerály 

 

Aniontové jíly jsou známé také jako podvojné vrstevnaté hydroxidy (LDHs – layered 

duble hydroxides) nebo sloučeniny hydrotalcitového typu. Označují skupinu přírodních i 

syntetických vrstevnatých materiálů s širokým vyuţitím [82]. Vrstevnatá struktura je 

tvořena hydroxidovými vrstvami nesoucími kladný náboj a mezivrstvím, ve kterém se 

nacházejí anionty kompenzující kladný náboj vrstev a rovněţ polární molekuly vody [82]. 

Chemické sloţení těchto materiálů lze vyjádřit obecným vzorcem [M(II)1-x M(III)x (OH)2]
x+

 

[A
n-

x/n  yH2O]
x-

, přip. [M(II)zM(III)(OH)2z+2]
+
 [A

n-
1/ n  yH2O]

-
, kde M(II) a M(III) jsou 

dvojmocné a trojmocné kovové kationy s podobnými efektivními iontovými poloměry. Pro 

M(II) např. Mg (0,86), Ni (0,83), Fe (0,92), Co (0,88), Cu (0,87) a pro M(III) např. Al 

(0,67), Cr (0,75), Fe (0,78), Co (0,75). Molární poměr M(II)/M(III) u syntetických minerálů 

bývá mezi 2 a 3. A
n-

 označuje vyměnitelné aniony např. OH
-
, Cl

-
, CO3

2-
. Aniontové jíly se 

v přírodě vyskytují vzácně, proto se často připravují synteticky. Patří mezi iontoměniče 

aniontů (tzv. anexy) [83]. Mezi nejznámější zástupce aniontových jílů patří minerál 

hydrotalcit a jeho synteticky připravené modifikace s různým poměrem Mg/Al [82]. 

 

3.8.3.2.1. Hydrotalcit 

 

Hydrotalcit je jílový minerál s vrstevnatou strukturou odvozenou od hydroxidu 

hořečnatého Mg(OH)2 (brucitu). Struktura je tvořena kladně nabitými hydroxidovými 

vrstvami, ve kterých je část Mg(II) substituována trivalentními kationty kovů a záporně 

nabitými mezivrstvami obsahujícími molekuly vody a vyměnitelné anionty. Sloţení 

přírodního hydrotalcitu lze vyjádřit vzorcem Mg6Al2(CO3)(OH)164H2O. Syntetické 

hydrotalcity bývají označovány jako sloučeniny hydrotalcitového typu (HT) [83, 84] a 

hydrotalcitová fáze byla identifikována také jako jeden z hydratačních produktů 

vysokopecních strusek.  
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Tepelný rozklad sloučenin hydrotalcitového typu probíhá ve třech fázích. Jedná se o 

dehydrataci (uvolnění krystalové vody z prostoru mezi hydroxidovými vrstvami), 

dehydroxylaci (odstranění strukturně vázané vody) a dekarboxylaci (rozklad uhličitanových 

aniontů). Vrstevnatá krystalová struktura se při teplotách kolem 500
o
C rozpadá na směs 

oxidů di- a trivalentních kovů s velkým měrným povrchem [85]. Takto vzniklé směsné 

oxidy se vyuţívají pro rehydratační reakce, při kterých dochází k obnově původní vrstevnaté 

struktury a zabudování aniontů obsaţených v roztoku do mezivrství. Uvedeným postupem 

lze připravit produkty interkalované i velmi rozměrnými anorganickými nebo organickými 

anionty [86]. 

 

Hydrotalcit a sloučeniny hydrotalcitového typu se vyuţívají ve výrobě a zpracování 

polymerů jako součást stabilizačních směsí pro zpracování PVC a neutralizační aditiva. Dále 

nacházejí uplatnění v sorpčních dekontaminačních procesech [82], pouţívají se pro adsorpci 

kyselinotvorných plynů (CO2, NOx, SO2, SO3), fosforečnanů a různých aniontů z 

průmyslových odpadních vod (např. HPO4
2-

, HAsO4
2-

, trichlórfenol, trinitrofenol), při 

přípravě nanokompozitních materiálů [86], jako tepelné a světelné stabilizátory, retardéry 

hoření [83] a katalyzátory oxidačně-redukčních reakcí (např. rozklad N2O) [85]. Ve farmacii 

se vyuţívají jako antacidum (při překyselení ţaludku a léčbě peptidických vředů, při 

gastritidě), jako stabilizátory v lékových formách, dále se pouţívají pro interkalaci 

nesteroidních protizánětlivých léčiv, pro přípravu modifikovaných elektrod a biosenzorů 

(pro detekci glukosy nebo močoviny) [82]. 

 

3.9. Pouţité analytické metody 

 

3.9.1. Atomová absorpční spektrometrie (AAS) 

 

Principem metody je adsorpce elektromagnetického záření určitých vlnových délek 

volnými atomy v plynném stavu. Atomy různých prvků pohlcují (absorbují) různé vlnové 

délky záření a to úměrně mnoţství, ve kterém jsou ve vzorku zastoupeny. Sleduje se 

absorbance, která je podle Lambertova-Beerova zákona (3-14) přímo úměrná koncentraci 

stanovovaného prvku [87, 88]. 
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A = ε . l . c ,               (3-14) 

kde:  

A…..absorbance      

l…...tloušťka absorbující vrstvy [cm] 

c…..molární koncentrace [mol dm
-3

] 

ε…..absorpční koeficient [dm
3
 mol

-1
 cm

-1
]. 

 

Atomový absorpční spektrometr se skládá ze zdroje záření (výbojka s dutou katodou 

a anoda z wolframového nebo molybdenového drátu), atomizátoru (dochází v něm k 

převedení stanovovaných prvků z roztoku do plynného atomárního stavu), monochromátoru 

(izolace příslušné rezonanční čáry ze záření vycházejícího z atomizátoru), detektoru (např. 

fotonásobič) a vyhodnocovacího zařízení (obsahující zesilovač, zapisovač, tiskárnu a popř. 

počítačovou techniku umoţňující automatické nastavení parametrů přístroje a dávkování 

vzorku).  

 

Atomová absorpční spektrometrie slouţí ke kvantitativnímu stanovení prvků v 

nízkých aţ stopových koncentracích. Má široké uplatnění, lze ji pouţít pro analýzu 60 prvků 

periodické tabulky, často je vyuţívaná pro stanovení kovů [87, 88]. 

 

3.9.2. Infračervená spektroskopie (IČ) 

 

Jedná se o analytickou metodu zaloţenou na schopnosti látky absorbovat 

elektromagnetické záření o vlnových délkách (λ) 0,78 – 300 µm. Infračervené spektrum se 

rozděluje na tři oblasti: blízkou (λ = 0,78 – 3,0 µm), střední (λ = 3,0 – 30 µm) a vzdálenou  

(λ = 30 – 300 µm). Nejvíce vyuţívaná je střední infračervená oblast, protoţe ta interaguje 

s ozařovanými látkami nejčastěji. Principem metody je absorpce infračerveného záření při 

průchodu vzorkem, při níţ dochází ke změnám rotačně vibračních energetických stavů 

molekuly v závislosti na změnách dipólového momentu. Získané infračervené spektrum je 

grafické zobrazení funkční závislosti energie, většinou vyjádřené v procentech transmitance 

(T) nebo jednotkách absorbance (A), na vlnové délce dopadajícího záření. V infračervené 

spektroskopii se místo vlnové délky (λ) pouţívá vlnočet ( ). Absorbance (A) je definovaná 

jako logaritmus poměru intenzity světelného paprsku dopadajícího na vzorek Io a intenzity 

paprsku I prošlého vzorkem. Transmitance (propustnost) T představuje přímo poměr intenzit 

I paprsku prošlého vzorkem a Io paprsku dopadajícího na vzorek [88, 89]. 
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 Infračervená spektra se měří ve spektrometrech, které mohou být dvojího typu. Jedná 

se o disperzní infračervené spektrofotometry a spektrofotometry s Fourierovou transformací 

(FTIR neboli infračervené interferometry). Spektrometry jsou sloţeny ze zdroje záření 

(tyčinka z karbidu křemíku tzv. globar nebo Ernstova tyčinka z oxidu zirkonia a ytria), 

kyvety (z materiálu propouštějícího infračervené záření např. NaCl, KBr, LiF nebo AgCl), 

monochromátoru (dochází v něm k rozloţení původně spojitého infračerveného záření na 

jednotlivé vlnové délky) nebo interferometru (dochází k interferenci paprsku odraţeného od 

pevného zrcadla s paprskem odraţeným od pohyblivého zrcadla), detektoru (např. 

termočlánky, Golayova cela, TGS (triglycinsulfátový) pyroelektrický detektor nebo citlivější 

MCT (telurid rtuti a kadmia) detektor) a vyhodnocovacího zařízení [88, 89]. 

 

 Infračervená spektroskopie můţe být pouţita pro plynné, kapalné a tuhé vzorky. 

Plynné vzorky se měří v kyvetách s dvěma bočními kohouty pro napojení na plyn. Ke 

zvýšení absorpční dráhy dochází vícenásobným odrazem na pozlacených zrcadlech. Pro 

přípravu roztoků jsou vyuţívány nepolární nebo málo polární rozpouštědla (sulfid uhličitý 

CS2, tetrachlormethan CCl4, chloroform CHCl3), která budou mít své pásy ve spektru. Pro 

měření pevných vzorků existuje několik metod. Jedná se o suspenzní (nujolovou) techniku, 

kdy je pevný vzorek rozetřen na prášek s parafinovým olejem zvaným nujol. Dále tabletová 

(KBr) technika, při níţ se smíchá rozmělněná pevná látka s vysušeným KBr a lisováním 

vznikne průhledná tabletka. Pro netransparentní materiály (např. papír, dřevo, tkaniny, uhlí 

atd.) lze pouţít odrazovou (reflexní) techniku, vyuţívající buď metody zeslabení úplného 

odrazu (ATR) nebo metody násobného vnitřního odrazu. Základem obou metod je úplný 

odraz infračerveného paprsku od fázového rozhraní, jehoţ jedna fáze je tvořena 

analyzovaným vzorkem. Odraţené záření proniká vzorkem do hloubky několika µm a 

poskytuje infračervené spektrum zkoumané látky. Další moţnosti je měření tenkých fólií 

připravených přímo z polymerních materiálů, které chceme identifikovat [88, 89]. 

 

Získané infračervené spektrum má vlnočet v intervalu 4 000 do 600 cm
-1

, přičemţ 

většina přístrojů vynáší jednotky vlnočtu vzrůstajícího zprava doleva. Spektrum se rozděluje 

na oblast charakteristických vibrací (4 000 – 1500 cm
-1

) a na oblast otisku prstů            

(1500 – 600 cm
-1

). V oblasti charakteristických vibrací se nachází charakteristické absorpční 

pásy vibrací různých funkčních skupin (C=O, O-H, C-H atd.). V oblasti otisku prstů jsou 

deformační vibrace skupin ovlivněné okolními vazbami a vibrace celého zbytku molekuly. 
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Tato oblast se vyuţívá pro definitivní identifikaci látek, protoţe neexistují dvě různé látky 

s identickým infračerveným spektrem v této oblasti vlnočtů.  

 

Z absorpce infračerveného záření můţeme získat kvantitativní i kvalitativní 

informace. Kvantitativní informace lze získat z intenzity absorpčních pásů s vyuţitím 

Lambert-Beerova zákona. Kvalitativní informace se získají z vlnočtů absorpčních pásů, 

které charakterizují přítomnost funkčních skupin ve strukturním skeletu analyzované látky. 

Infračervená spektroskopie se vyuţívá především pro identifikaci organických sloučenin, ale 

i pro analýzu anorganických materiálů [88, 89]. 

 

3.9.3. Rentgenová difrakce 

 

Rentgenové (RTG) záření se nachází v elektromagnetickém spektru mezi 

ultrafialovým zářením a zářením gama. Za RTG oblast se povaţuje ta část spektra, která leţí 

mezi vlnovými délkami 10
-2

 aţ 10
1
 nm. Rentgenová difrakce je zaloţena na interakci fotonů 

RTG záření s elektrony v atomech zkoumaného materiálu, kdy dochází k tzv. pruţnému 

rozptylu (bez ztráty energie) RTG záření. Následně dochází k interferenci RTG záření 

jednotlivých krystalových rovin, coţ vede ke vzniku difrakčních maxim. Podmínky, za 

kterých dochází k interferenci (skládání) jednotlivých difraktovaných paprsků, popisuje 

Braggova rovnice (3-15): 

 

2 d sin θ= n λ,  n = 1,2,3...,    (3-15) 

kde:  

 n – řád difrakce 

λ – vlnová délka elektromagnetického záření 

θ – difrakční (Braggův) úhel, který svírá dopadající paprsek s rovinou krystalu 

d – vzdálenost krystalových rovin. 

 

Z rovnice je zřejmé, ţe interferenční maximum difraktovaných paprsků vzniká 

v případě, ţe jejich dráhový rozdíl je roven celistvému násobku vlnové délky dopadajícího 

záření. Kaţdé difrakční maximum pak odpovídá souboru rovnoběţných rovin v krystalu, 

které se značí pomocí Millerových indexů. 
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Rentgenová difrakce se pouţívá k určení typů a rozměrů krystalové mříţky, k 

analýze přednostní orientace (textury) struktury materiálu, k výpočtu velikosti krystalitů a 

mikrodeformací krystalové mříţky a dále k výpočtu velikostí parametrů krystalové mříţky. 

Rovněţ k identifikaci krystalických fází a ke stanovení jejich mnoţství [90]. 

 

3.9.4. Chemická speciace fosforu 

 

Chemická speciace se pouţívá k určování jednotlivých forem prvku v tuhých 

materiálech (např. v půdách a sedimentech). Jedná se o metodiku, jenţ vyuţívá selektivních 

rozpouštědel k oddělení jednotlivých forem sledovaného prvku z výchozího materiálu. 

Vzorek je postupně extrahován různými činidly v několika krocích a sledovaný prvek je 

následně v extraktech stanovován analytickými metodami. Jako nejvýhodnější a 

nejjednodušší postup pro speciaci fosforu se jeví metoda podle Williamse [91, 92], proto 

byla pouţita v této práci. Williamsova metoda se skládá se tří samostatných postupů 

označených jako krok A, B a C.  

 

Krok A - rozděluje celkové mnoţství fosforu ve vzorku na P extrahovatelný NaOH a 

HCl. Nejprve se pomocí roztoku NaOH (c = 1 mol dm
-3

) extrahuje P vázaný na Fe, Al a Mn. 

Následně je tuhý zbytek extrahován roztokem HCl (c = 1 mol dm
-3

) a v získaném výluhu se 

stanovuje fosfor vázaný na Ca, případně Mg. 

 

Krok B - stanovuje celkové mnoţství fosforu ve vzorku jako P extrahovatelný 

koncentrovanou HCl. Vzorek se kalcinuje při teplotě 450°C a následně je extrahován 

koncentrovanou HCl (c = 3,5 mol dm
-3

). 

 

Krok C - rozděluje celkové mnoţství fosforu ve vzorku na P vázaný anorganicky a 

organicky. Extrakcí roztokem HCl (c = 1 mol dm
-3

) se získává fosfor vázaný anorganicky. 

Tuhý zbytek je následně kalcinován při teplotě 450°C a extrakcí kalcinátu roztokem HCl      

(c = 1 mol dm
-3

) se získá organický vázaný fosfor [91, 92]. 

 

3.9.5. Fotometrické stanovení fosforu 

 

Principem této metody je převedení jednotlivých forem fosforu na 

orthofosforečnany. Pouţívá se tzv. Murphyho-Rileyova fotometrická metoda, zaloţena na 



 46 

stanovení fosforu jako molybdenové modře při pouţití jediného tzv. směsného činidla. 

Směsné činidlo obsahuje kyselý roztok molybdenanu amonného, kyseliny askorbové a 

vínanu antimonylodraselného [93, 94]. Intenzita zbarvení molybdenové modře je úměrná 

koncentraci fosforečnanů. K měření absorbance se pouţívají vlnové délky 810 nm nebo 880 

nm. Pro přepočet adsorbance na koncentraci fosforu se vyuţívá kalibrační křivky [93]. 

 

3.9.6. Testy toxicity 

 

Testy toxicity na organismech vodního prostředí se uplatňují především při 

hodnocení nově vyvinutých a do praxe zaváděných chemických látek a přípravků. Rovněţ 

nacházejí uplatnění během klasifikace odpadů určených ke skládkování.  

 

Pro test toxicity se připraví roztoky testovaných koncentrací vzorku s obsahem 

řasového ţivného média. V jednotlivých roztocích je měřena inhibice (sníţení růstu), popř. 

stimulace (zvýšení růstu), biomasy řas ve srovnání s kontrolním roztokem tvořeným pouze 

řasovým ţivným médiem. Řasy musí být kultivovány za stálých světelných i teplotních 

podmínek po dobu 72 ± 2 hodin. Jako testovací organizmy slouţí planktonní sladkovodní 

zelené řasy Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis subcapitata [95]. 
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4. Experimentální část 

 

4.1. Charakterizace pouţitých adsorbentů 

 

4.1.1. Oxyhumolit 

 

Jako adsorbent těţkých kovů (Cu(II) a Cd(II)) z vodných roztoků byl v této práci 

pouţit oxyhumolit DRALIG (OX), produkovaný společností SD - Humatex, a.s., Bílina. 

Jedná se o pevnou formu draselné soli huminových kyselin. Jakostní sloţení pouţitého 

vzorku (dodané výrobcem) shrnuje Tab. 4 [39]. Zrnitost vzorku byla sítováním upravena 

pod 2 mm.  

 

Tabulka 4 Jakostní analýza adsorbetu DRALIG 

vzorek Hs
r
 [(%) Hs

d
 (%) A

r
 (%) A

d
 (%) pH W

r
 (%) 

DRALIG > 48 > 60 < 32 < 40 9,0-11,5 < 20 

 

Hs - obsah huminových látek, A - obsah popela, W - obsah vody 

r
 - v původním vzorku, 

d
 - v sušině 

 

4.1.2. Vysokopecní struska 

 

Jako adsorbenty fosfátů byly pouţity amorfní vysokopecní struska (VPS) 

produkovaná společností Třinecké Ţelezárny a.s. a modifikovaná struska (VPS-A). 

Modifikovaná struska vznikla alkalickou aktivací původní VPS pomocí Ca(OH)2 podle 

práce 96 Sloţení obou pouţitých vzorků strusek shrnuje Tab. 5. Zrnitost obou strusek 

byla upravena pod 0,1 mm drcením a sítováním. 

 

Tabulka 5 Sloţení pouţitých vysokopecních strusek 

vzorek CaO (%) MgO (%) Al2O3 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) MnO (%) K2O (%) 

VPS 33,30 12,30 8,30 45,00 1,11 0,64 0,39 

VPS-A 45,10 10,30 4,20 32,50 0,67 0,78 0,43 
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Vnitřní povrchy (S
mi

) a mikroporézní objemy (wo) obou strusek byly stanoveny za 

pouţití adsorpční izotermy oxidu uhličitého při teplotě 30 
o
C. Výsledky shrnuje Tab. 6. 

Hodnoty w0 prezentované v tabulce neodpovídají běţným mikroporézním materiálům. 

Z tohoto důvodu pak hodnoty S
mi

 spíše charakterizují celkový povrch obou vzorků strusek. 

Z tabulky je patrné, ţe modifikovaná vysokopecní struska (VPS-A) má výrazně větší 

celkový povrch neţ struska původní.  

 

Tabulka 6 Vnitřní povrch a objem mikropórů původní a modifikované vysokopecní  

strusky (VPS a VPS-A) 

vzorek 
wo 

(cm
3
 g

-1
) 

Smi 

(m
2
 g

-1
) 

VPS 0,002 6,1 

VPS-A 0,005 14,0 

 

4.1.3. Hydrotalcit 

 

Jako modelový adsorbent fosfátů byl v této práci pouţit komerční Mg-Al-CO3 

hydrotalcit (HT), produkovaný firmou ASTIN pod názvem Hybot MA, s molárním 

poměrem Mg:Al = 2. Sloţení hydrotalcitu je uvedeno v Tab. 7. Zahříváním hydrotalcitu při 

teplotě 450
o
C po dobu 3 hodin byla získána jeho kalcinovaná forma (cHT). 

 

Tabulka 7 Sloţení pouţitého hydrotalcitu (HT) 

vzorek Mg (%) Al (%) Ca (%) Na (%) K (%) Mg/Al 

HT 17,800 9,020 0,034 0,100 0,004 2,19 

 

4.2. Chemikálie a přístroje 

 

Pro přípravu výchozího roztoku Cu(II) o koncentraci c = 4 mmol dm
-3

 byl pouţit 

CuCl22H2O. Jeho ředěním byly získány roztoky Cu(II) o koncentracích c = 0,2 - 4 mmol 

dm
-3

. K přípravě výchozího roztoku fosfátu o koncentraci c = 1000 mg (PO4
3-

) dm
-3

 byl 

pouţit KH2PO4. Jeho ředěním byly získány roztoky o koncentracích c = 100 - 1000 mg 

(PO4
3-

) dm
-3

. K úpravě pH suspenzí pro adsorpční měření a k chemické speciaci P byly 

pouţity jednak HCl o koncentracích c = 1 mol dm
-3

,
 
0,2 mol dm

-3
 a 3,5 mol dm

-3
 dále pak 
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roztoky NaOH a NaCl o koncentracích c = 1 mol dm
-3

. Všechny chemikálie měly čistotu 

p.a. Fosfáty byly stanoveny jako obsah fosforu ve vodných roztocích. 

 

Obsahy Cu(II) a Cd(II) ve vodných roztocích byly stanoveny pomocí atomového 

absorpčního spektrometru Varian Spectr AA-300 (Shimadzu, Japonsko) s technikou 

plamene acetylen-vzduch. Spektrofotometrické stanovení fosforu jako fosfomolybdenanová 

modř bylo realizováno na UV spektrometru Thermo Spectronic Helios Epsilon a na 

spektrometru UV-1800 (Shimadzu, Japonsko). K měření pH roztoků byl pouţit pH-metr 

InoLab Level 1 od firmy WTW (Weilheim, Německo). FTIR spektra byla zaznamenána 

pomocí ATR techniky na infračerveném spektrofotometru s Fourierovou transformací 

(Nicolet 6700, Thermo USA) v oblasti infračerveného spektra  4000 - 400 cm
-1

, při 

pokojové teplotě, s rozlišením 4 cm
-1

 a 32 skenů. RTG-difrakce rehydratovaných vzorků 

byla měřena na plně automatizovaném difraktometru URD-6 (Rich. Seifert-FPM, 

Německo), který vyuţíval záření CoKα, 40 kV, 35 mA. Získaná data byla digitalizována 

RayfleX Softwarem (RayfleX ScanX RayfleX Analyzovat, verze 2,289). Vnitřní povrchy 

(S
mi

) a mikroporézní objemy (wo) obou strusek byly stanoveny na adsorpčním analyzátoru 

PCTPro Hy energie (Setaram, Francie). Pro testy toxicity byl pouţit světelný mikroskop, 

Bürkerovy počítací komůrky a autokláv pro sterilizaci ţivných médií. 

 

Prvková analýza vzorků vysokopecní strusky a hydrotalcitu metodou XRFS, měření 

FTIR spekter, stanovení akutní toxicity pomocí zelených řas a analýza vodného výluhu 

modifikované vysokopecní strusky byly provedeny v Centru nanotechnologií, VŠB-TUO. 

RTG-difrakce pevných vzorku byla měřena v Institutu geologického inţenýrství, Hornicko-

geologické fakulty, VŠB-TUO. Stanovení vnitřního povrchu vzorků strusek bylo 

raalizováno na Katedře chemie, Přírodovědecké fakulty, Ostravské univerzity. 

 

4.3. Pouţité experimentální metody 

 

4.3.1. Kinetické testy 

 

V případě oxyhumolitu byly pro kinetické testy připraveny suspenze obsahující     

0,5 g vzorku a 50 cm
3
 roztoku Cu(II), Cd(II)  (c = 4 mmol dm

-3
) nebo fosfátu (c = 1000 mg 

(PO4
3-

) dm
-3

). Suspenze s kationty kovů byly filtrovány v časových intervalech 10 minut aţ 
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24 hodin. U suspenzí s fosfátem filtrace probíhala v časovém intervalu 15 minut aţ 120 

hodin. Rovnováţné pH bylo udrţováno po celou dobu adsorpce pomocí HCl na hodnotě 3,5.  

 

Pro kinetické testy s vysokopecní struskou byly připraveny suspenze obsahující 0,5 g 

vzorku a 100 ml roztoku fosfátu. Koncentrace fosfátu pro původní strusku (VPS) činila          

c = 200 mg (PO4
3-

) dm
-3

 a pro modifikovanou strusku (VPS-A) c = 1000 mg (PO4
3-

) dm
-3

. 

Pomocí HCl bylo upraveno pH roztoku před přidáním vzorku na hodnotu pH = 3,5. Doba 

adsorpce se pohybovala v intervalu 5 minut aţ 72 hodin.  

 

Všechny kinetické testy byly provedeny vsádkovým způsobem za statických 

podmínek. Po skončení adsorpce byly suspenze zfiltrovány a ve filtrátech stanoveny 

zbytkové obsahy Cu(II), Cd(II) a fosforu. 

 

4.3.2. Adsorpční testy 

 

Pro posouzení vlivu pH na adsorpční účinnost (E) oxyhumolitu bylo pouţito 0,5 g 

vzorku a 50 cm
3
 roztoku Cu(II), Cd(II) (c = 4 mmol dm

-3
) nebo 

 
H2PO4

-
 (c = 1000 mg dm

-3
). 

V případě soustavy těţký kov – fosfát roztoky obsahovaly 25 cm
3
 roztoku Cu(II) nebo 

Cd(II) (c = 4 mmol dm
-3

) a 
 
25 cm

3
 roztoku H2PO4

-
 (c = 1000 mg dm

-3
). Hodnoty pH 

suspenzí byly upraveny pomocí HCl (c = 1 mol dm
-3

) na 1,0 aţ 3,8.  

 

Pro stanovení adsorpčních kapacit adsorbentů byly v případě těţkých kovů 

připraveny suspenze obsahující 0,5 g oxyhumolitu nebo 0,25 g vysokopecní strusky a 50 

cm
3
 roztoku o koncentracích c = 0,2 aţ 4 mmol dm

3
. U suspenzí s oxyhumolitem bylo 

rovnováţné pH upraveno na hodnotu 3,7, u suspenzí s vysokopecní struskou pak na hodnoty 

pH = 3,8 - 4,0 pomocí HCl (c = 1 mol dm
-3

). Pro přípravu suspenzí obsahujících fosfát bylo 

pouţito 0,5 g oxyhumolitu a 50 cm
3
 roztoku o koncentracích c = 100 - 1000 mg (PO4

3-
) dm

-3
 

nebo 0,5 g vysokopecní strusky a 100 cm
3
 roztoku o koncentracích c = 100 - 500 mg (PO4

3-
) 

dm
-3

. pH suspenzí s oxyhumolitem bylo opět upraveno na hodnotu pH = 3,7. V případě 

suspenzí s vysokopecní struskou se hodnota pH neupravovala. 

 

Všechny adsorpční testy byly provedeny vsádkovým způsobem za statických 

podmínek. Suspenze s kovy stály 8 hodin, u fosfátů činila doba adsorpce 48 hodin. Během 

této doby byly suspenze jednou intenzivně protřepány, následně zfiltrovány a ve filtrátech 
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stanoven obsah zbytkového Cu(II), Cd(II) nebo fosforu. Získané výsledky byly 

vyhodnoceny pomocí modelů Langmuierovy a Frendlichovy adsorpční izotermy. 

 

4.3.3. Dvoustupňová selektivní adsorpce 

 

V prvním stupni dvoustupňové selektivní adsorpce byly odstraněny ionty těţkého 

kovu pomocí oxyhumolitu. K tomuto účelu bylo pouţito 0,5 g oxyhumolitu a 50 cm
3
 

roztoku obsahujícího 25 cm
3
 roztoku Cu(II) nebo Cd(II) (c = 4 mmol dm

-3
) a 

 
25 cm

3
 

roztoku H2PO4
-
 (c = 1000 mg dm

-3
). Doba adsorpce činila 1,5 hodin a hodnota 

rovnováţného pH byla 3,7. Po uplynutí příslušné adsorpční doby byly suspenze zfiltrovány. 

K odstranění fosfátů z filtrátu bylo ve druhém stupni adsorpčního procesu pouţito 0,5 g 

vysokopecní strusky Hodnota pH v tomto stupni jiţ nebyla upravována a adsorpce probíhala 

24 hodin. Po uplynutí této doby byly suspenze zfiltrovány a ve filtrátech byl stanoven 

zbytkový obsah iontů těţkého kovu a fosforu.  

 

4.3.4. ANC křivky 

 

Kyselinová neutralizační kapacita (ANC křivky) představuje závislost rovnováţného 

pH  (osa y) na koncentraci kyseliny v roztoku (osa x).  

 

Pro měření ANC křivky oxyhumolitu byla připravena série suspenzí obsahujících 

vţdy 1 g adsorbentu a 50 cm
3
 roztoku. Roztoky obsahovaly 10 cm

3
 destilované vody a různá 

mnoţství HCl (c = 1 mol dm
-3

) a KCl (c = 1 mol dm
-3

) podle Tab. I. pro zajištění konstantní 

iontové síly. Všechny suspenze týden stály a během této doby byly jednou intenzivně 

protřepány. Po týdnu byly zfiltrovány a ve filtrátech byla změřena hodnota pH. 

 

Pro měření ANC křivky vzorků vysokopecních strusek byl pouţit stejný postup jako 

v případě oxyhumolitu. Ve filtrátech byl stanoven fotometricky zbytkový obsah fosforu. 
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4.3.5. Použité analytické metody 

  

4.3.5.1.Stanovení Cu(II) a Cd(II) 

 

Pro stanovení obsahu Cu(II) a Cd(II) byl pouţit poloautomatický přístroj Varian 

Spectr AA - 300 s počítačovým zpracováním. 

 

Pro sestavení kalibračních křivek byly připraveny výchozí roztoky Cu(II)                           

(c = 100 mg dm
-3

) a Cd(II) (c = 50 mg dm
-3

). Roztoky pro jednotlivé body kalibrační křivky 

byly připraveny v 5 odměrných baňkách o objemu 100 cm
3
. Do kaţdé baňky bylo 

odpipetováno určité mnoţství zásobního roztoku Cu(II) (0,2; 0,5; 1; 3 a 5 cm
3
) nebo Cd(II) 

(0,1; 0,2; 0,5; 1 a 4 cm
3
) a poté byly baňky doplněny dest. vodu po rysku. Rozsah kalibrační 

křivky se pohyboval v intervalu hodnot 0,2 aţ 5 mg dm
-3 

pro Cu(II) a 0,05 aţ 2 mg dm
-3

 pro 

Cd(II). 

 

4.3.5.2.Chemická speciace fosforu 

 

Krok A – distribuce fosforu na P extrahovatelný NaOH a P extrahovatelný HCl  

 

a) P extrahovatelný NaOH 

Naváţka 200 mg vzorku byla smíchána s 20 cm
3
 roztoku NaOH (c = 1 mol dm

-3
) a 

vzniklá suspenze třepána na třepačce po dobu 16 hodin. Následovalo odstředění na 

odstředivce při 6000 otáčkách/min po dobu 6 - 8 minut. K 10 cm
3 

odebraného extraktu bylo 

přidáno 4 cm
3
 roztoku HCl (c = 3,5 mol dm

-3
). Promíchaný roztok byl ponechán v klidu po 

dobu 16 hodin. Vzniklá hnědá sraţenina byla od roztoku oddělena odstředěním (6000 

otáčkách/min po dobu 6 - 8 minut) a filtrací. V extraktu byl fosfor stanoven fotometricky. 

 

Centrifugační koláč získaný v bodě a) byl dvakrát po sobě promyt 12 cm
3
 roztoku 

NaCl (c = 1 mol dm
-3

), vzniklá suspenze míchána po dobu 5 minut a následně 

centrifugována při 6000 otáčkách/min po dobu 6 - 8 minut. K 12 cm
3
 promývacích vod byly 

přidány 4 cm
3
 roztoku HCl (c = 3,5 mol dm

-3
). Promíchaný roztok byl ponechán v klidu po 

dobu 16 hodin. 
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b) P extrahovatelný HCl 

K promytému centrifugačnímu koláči bylo přidáno 20 cm
3
 roztoku HCl (c = 1 mol 

dm
-3

) a vzniklá suspenze byla třepána po dobu 16 hodin. Následovalo odstředění (při 6000 

otáčkách/min po dobu 6 - 8 minut) a filtrace. V extraktu byl fosfor stanoven fotometricky. 

 

4.3.5.3.Fotometrické stanovení fosforu 

 

K fotometrickému stanovení fosforu bylo připraveno směsné činidlo a roztoky 

s obsahem fosforu pro sestavení kalibrační křivky. Pro přípravu kalibrační křivky byl pouţit 

výchozí roztok o koncentraci 10 g (P) cm
-3

, který byl pipetován v určitém mnoţství (0, 1, 

2, 3, 4 a 5 cm
3
) do 6 odměrných baněk o objemu 50 cm

3
. Do kaţdé baňky bylo přidáno 8 

cm
3
 směsného činidla a následovalo doplnění baněk destilovanou vodou po rysku. 

Koncentrace fosforu v kalibrační křivce se pohybovala v intervalu hodnot 0,2 aţ 1 mg dm
-3

. 

Analyzované roztoky byly připraveny stejným způsobem. Kaţdá baňka obsahovala 8 cm
3
 

směsného činidla a zvolené mnoţství analyzovaného roztoku. Následovalo doplnění baněk 

destilovanou vodou po rysku. Po 15 minutách byla měřena absorbance všech roztoků 

pomocí spektrometru. Hodnoty absorbance byly přepočítány na obsah fosforu pomocí 

kalibrační křivky a ze známého ředění byl následně vypočten skutečný obsah zbytkového 

fosforu v roztocích. 

 

Pro přípravu 250 cm
3
 směsného činidla bylo pouţito 125 cm

3
 roztoku 2,5 M H2SO4, 

37,5 cm
3
 roztoku (NH4)2MoO4 o koncentraci c = 40 g dm

-3
, 75 cm

3
 roztoku 0,1 M kyseliny 

askorbové a 12,5 cm
3
 roztoku vínanu antimonylodraselného o koncentraci 1 g(Sb) dm

-3
. 
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5. Výsledky a diskuze 

 

5.1. Adsorpce iontů těţkých kovů na oxyhumolitu 

 

Oxyhumolit byl pouţit v prvním stupni dvoustupňové selektivní adsorpce jako adsorbent 

iontů těţkých kovů z vodných roztoků obsahujících také fosfáty. Z tohoto důvodu byla u něj 

testována jak adsorpce kationtů kovů, tak i schopnost adsorbovat fosfáty. Adsorpční testy 

byly prováděny nejprve s roztoky obsahujícími jen ionty těţkých kovů nebo fosfáty. Získané 

poznatky byly následně ověřeny na roztocích obsahujících společně těţké kovy i fosfáty. 

 

5.1.1. Stanovení pracovní oblasti 

 

Vodná suspenze oxyhumolitu poskytuje zásadité pH = 8,8 a je velmi obtíţně 

filtrovatelná. Proto byla pomocí kyselinové neutralizační kapacity (tzv. ANC křivky) 

definována pracovní oblast oxyhumolitu (Obr. 1). Z obrázku vyplývá, ţe oxyhumolit nemá 

ţádnou pufrační kapacitu a při rovnováţném pH > 4 jiţ dochází k jeho rozpuštění. Pracovní 

oblast, ve které má oxyhumolit dostatečnou adsorpční stabilitu a relativně dobrou 

filtrovatelnost, byla proto vymezena v intervalu rovnováţného pH = 1 - 3,8. V této oblasti 

pak byla studována adsorpce iontů těţkých kovů a fosfátů ze samostatných i společných 

roztoků.  

 

 

Obr. 1 ANC křivka oxyhumolitu (OX) s konstantní iontovou silou. 
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5.1.2. Kinetické testy 

 

Z výsledků kinetických měření vyplývá, ţe adsorpční rovnováha pro Cu(II) i Cd(II) 

se ustavuje jiţ po 30 minutách. Získaná data pro Cu(II) byla vyhodnocena pomocí 

kinetických modelů pseudoprvního a pseudodruhého řádu. Výsledky jsou prezentovány v 

Tab. 8. Z tabulky je zřejmé, ţe adsorpci Cu(II) na oxyhumolitu lépe popisuje kinetický 

model pseudodruhého řádu. 

 

Tabulka 8 Kinetické konstanty a parametry pro Cu(II) na oxyhumolitu (OX) 

OX 

kinetika pseudoprvního řádu kinetika pseudodruhého řádu 

qe(model) 

(mmol g
−1

) 

K1 

(h
−1

) 

R
2
 qe(model) 

(mmol g
−1

) 

K2 

(g mmol
−1

 h
−1

) 

R
2
 

Cu(II) 0,041 0,826 0,817 0,392 234 0,999 

 

5.1.3. Adsorpční izotermy 

 

V pracovní oblasti oxyhumolitu byl sledován vliv rovnováţného pH na adsorpci 

Cu(II) a Cd(II). Bylo zjištěno, ţe s rostoucí hodnotou rovnováţného pH adsorpční účinnost 

(E) pro oba sledované ionty kovů lineárně roste, jak ukazuje Obr. 2. Největší adsorpční 

účinnosti bylo dosaţeno při hodnotách pH okolo 3,7. Pro Cu(II) činila 95 mol.% a pro 

Cd(II) 60 mol.%. Toto pH proto bylo zvoleno jako nejvhodnější pro další adsorpční testy.  

 

Získaná adsorpční data byla vyhodnocena pomocí modelů Langmuirovy a 

Freundlichovy izotermy. Výsledky shrnuje Tab. 9. Z hodnot koeficientů spolehlivosti 

vyplývá, ţe průběh adsorpce Cu(II) a Cd((II) na oxyhumolitu lze se srovnatelnou přesností 

charakterizovat oběma typy izoterem. To ukazuje, ţe na záchytu iontů těţkých kovů 

oxyhumolitem se mohou podílet jak mechanizmy fyzikální adsorpce tak i chemisorpce. 
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Obr. 2 Vliv rovnováţného pH na adsorpční účinnost (E/mol.%) oxyhumolitu pro 

Cu(II) a Cd(II) z jejich samostatných roztoků. 

 

Tabulka 9 Přehled konstant Langmuirových a Freundlichových izoterem pro                 

Cu(II) a Cd(II) na oxyhumolitu (OX) 

OX 

 

Langmuirova izoterma Freundlichova izoterma 

qm 

(mmol g
-1

 ) 

KL 

(dm
3
 g

-1
) 

R
2
 β KF R

2
 

Cu(II)  0,463 2,295 0,968 0,603 2,820 0,987 

Cd(II)  0,294 0,324 0,996 0,697 0,608 0,988 

 

Z vypočtených hodnot teoretické saturační kapacity (qm) uvedených v Tab. 9 

v jednotkách mmol g
-1

 dále plyne, ţe lepší adsorpční schopnost vykazuje oxyhumolit pro 

Cu(II) neţ Cd(II). Vyjádříme-li ovšem teoretické saturační kapacity v jednotkách mg g
-1

 

dostáváme pro oba kovy velmi podobné hodnoty. Toto zjištění potvrzuje také graf závislosti 

rovnováţného adsorbovaného mnoţství daného iontu kovu (qe) na jeho počáteční 

koncentraci v roztoku (Obr. 3). Vysvětlením můţe být rozdílný iontový poloměr obou 

sledovaných kovů. Iontový poloměr Cu(II) je 72 pm a pro Cd(II) činí 97 pm. Z Obr. 3 je 

dále patrné, ţe zjištěné závislosti jsou lineární a přímky jsou navzájem rovnoběţné. Podobné 

hodnoty přímkových parametrů v Tab. 10 naznačují uplatnění stejných adsorpčních 

mechanismů u obou kovů. Získané poznatky byly ověřeny také adsorpčními testy ze 

společných roztoků obsahujících Cu(II) a Cd(II). Bylo dosaţeno stejných výsledků.  
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Obr. 3 Srovnání adsorbovaného mnoţství Cu(II) a Cd(II) (qe/mg g
-1

) na oxyhumolitu 

ze samostatných roztoků o různé koncentraci. 

 

Tabulka 10 Přehled přímkových parametrů pro Cu(II) a Cd(II) 

 rovnice přímky R
2
 

Cd(II) y = 5,6103 x + 1,7158 0,9793 

Cu(II) y = 5,4631 + 0,5321 0,9994 

 

5.1.4. Identifikace adsorpčních mechanizmů 

 

Pro vysvětlení způsobu vazby sledovaných iontů kovů na oxyhumolitu byla 

provedena separace jeho jednotlivých sloţek (Tab. 11) a na nich pak byla sledována sorpce 

iontů těţkých kovů. Jak ukazuje Tab. 11, jsou v oxyhumolitu majoritně zastoupeny 

huminové kyseliny (HA), minoritními sloţkami jsou nerozpustný zbytek (SR) a malé 

mnoţství fulvokyselin (FA).  

 

Tabulka 11 Přehled obsahů sloţek izolovaných z oxyhumilitu 

sloţka 
huminové  

kyseliny (HA) 

fulvokyseliny  

(FA) 

nerozpustný  

zbytek (SR) 

rozpustný  

zbytek (LR) 

(hm. %) 65 3 12 20 

 

Nerozpustný zbytek (SR) byl dále studován pomocí FTIR spektroskopie. V získaném 

spektrálním záznamu (Obr. 4) byla prokázána přítomnost píků o frekvencích 1007 a 1030  
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cm
-1

 odpovídajících vibraci Si-O, dále píky o frekvenci 912 a 692 cm
-1

 charakterizující 

vibrace Al-OH. Tyto výsledky ukazují, ţe hlavní anorganickou sloţkou nerozpustného 

zbytku je kaolinit Al2Si2O5(OH)4. Píky o frekvenci 1564 cm
-1

 odpovídající C=O vazbě ve 

skupině –COO
- 

pak naznačují, ţe dalšími sloţkami mohou být špatně rozpustné soli 

huminových kyselin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Srovnání FTIR spekter nerozpustného zbytku (a) a stejného vzorku po úpravě 

pH a adsorpci Cu(II) (b). 

 

Výsledky adsorpce Cu(II) na izolovaných sloţkách oxyhumolitu shrnuje Tab. 12. 

Z tabulky je zřejmé, ţe k záchytu Cu(II) dochází jak na huminových kyselinách (HA), tak i 

na nerozpustném zbytku (SR). Nebyla sledována pouze adsorpce iontů těţkého kovu na 

fulvokyselinách (FA) z důvodu jejich nedostatečně vyseparovaného mnoţství. Vzhledem 

k zastoupení jednotlivých sloţek v oxyhumolitu je jasné, ţe největší podíl na záchytu 

těţkých kovů z vodných roztoků mají huminové kyseliny.  

 

Tabulka 12 Srovnání adsorpčních účinností (E/mol.%) pro Cu(II) na izolovaných    

sloţkách oxyhumolitu 

adsorbent E (%) 

kaolinit 14,12 

SR 95,48 

HA 97,54 
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 Adsorpční testy dále prokázaly, ţe průběh adsorpce Cu(II) na huminových 

kyselinách závisí, stejně jako v případě oxyhumolitu, na hodnotě rovnováţného pH      

(Obr. 5). Ze srovnání obou závislostí na obrázku je také zřejmé, ţe mechanizmy, kterými je 

uskutečňována adsorpce iontů kovu na huminových kyselinách jsou totoţné s mechanizmy 

záchytu iontů kovu oxyhumolitem. 
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Obr. 5 Adsorpční účinnosti (E/mol.%) pro Cu(II) na oxyhumolitu (OX) a 

huminových kyselinách (HA) v závislosti na hodnotě rovnováţného pH. 

 

Pro identifikaci aktivních míst na povrchu oxyhumolitu, na kterých dochází 

k záchytu iontů těţkého kovu, bylo provedeno srovnání FTIR spekter původního vzorku 

oxyhumolitu a téhoţ vzorku po úpravě pH do pracovní oblasti (Obr. 6). 

 

U původního vzorku oxyhumolitu (a) odpovídá vibrační frekvence 1560 cm
-1 

skupině –COO
-
. Posun této frekvence na hodnotu 1602 cm

-1
 u téhoţ vzorku po úpravě pH 

(b) a tvorba píku o frekvenci 1697 cm
-1

 odpovídající vazbě C=O v karboxylové skupině      

–COOH pak ukazují, ţe úpravou pH směrem k niţším hodnotám dochází ke zvýšení podílu 

huminových kyselin (HA) ve sledovaném materiálu podle rovnice (5-1): 

 

K-A + HCl = HA + KCl,              (5-1) 

 

kde K-A představuje draselnou sůl huminové kyseliny. 
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Obr. 6 Srovnání  FTIR spekter původního vzorku oxyhumolitu (a) a stejného vzorku 

po úpravě pH (b). 

 

Naopak v případě suspenze obsahující pouze separované huminové kyseliny dochází 

úpravou pH pomocí NaOH na hodnoty okolo 3,7 k nárůstu podílu solí huminových kyselin 

podle obecné rovnice (5-2), kde Na-A představuje sodnou sůl huminové kyseliny:  

 

HA + NaOH = Na-A + H2O.              (5-2) 

 

Vzniklá směs pak obsahuje huminové kyseliny (HA) a její sodné (Na-A) a draselné (K-A) 

soli a vykazuje podobné adsorpční vlastnosti jako oxyhumolit v pracovní oblasti. Tyto 

poznatky ukazují, ţe úpravou pH vodné suspenze oxyhumolitu na hodnoty okolo 3,7 vzniká 

směs huminových kyselin a jejich draselných solí.  

 

Obr. 7 srovnává FTIR spektra huminových kyselin před (a) a po adsorpci Cu(II) (b) 

se spektrem oxyhumolitu po adsorpci Cu(II) (c) při pH  3,7. V případě vzorku (a) je 

intenzita píku o frekvenci 1704 cm
-1

 odpovídajícího C=O vazbě v –COOH přibliţně stejná 

jako u píku o frekvenci 1606 cm
-1

, který odpovídá karbonylové skupině v –COO
-
. To 

signalizuje přítomnost určitého podílu solí ve vzorku huminových kyselin. Pík o frekvenci 

1418 cm
-1

 můţe odpovídat fenolické skupině. U vzorku (b) klesá intenzita píku o frekvenci 

1702 cm
-1

 a zároveň dochází u píku odpovídajícího skupině –COO
-
 k výraznější změně 
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frekvence z hodnoty 1606 cm
-1

 na 1583 cm
-1

. Podobná hodnota frekvence (1576 cm
-1

) byla 

zjištěna také u vzorku (c).  

 

Získané výsledky ukázaly, ţe Cu(II) je vázána přes karboxylové skupiny 

huminových kyselin (HA). V menší míře se uplatňují i vazby na fenolické skupiny 

huminových kyselin, coţ je patrné ze zmizení píku o frekvenci 1418 cm
-1

 u vzorku (b). Toto 

zjištění je v dobré shodě s výsledky práce , která předpokládá agregaci huminových 

kyselin. Zjištěná interakce mezi iontem kovu a karboxylovými a fenolickými skupinami 

huminových kyselin můţe být příčinou závislosti adsorpce iontů kovů na hodnotě 

rovnováţného pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Srovnání FTIR spekter huminových kyselin před (a) a po adsorpci Cu(II) (b), 

oxyhumolitu po adsorpci Cu(II) (c). 

 

Platnost závěrů o adsorpci Cu(II) oxyhumolitem byla ověřena na adsorpci Cd(II). 

Obr. 8 srovnává FTIR záznam původního oxyhumolitu (a) se záznamy stejného materiálu 

po adsorpci Cu(II) (b) a Cd(II) (c). Z obrázku je zřejmé, ţe záznamy (b) a (c) jsou prakticky 

stejné. To znamená, ţe oba ionty kovů se adsorbují s největší pravděpodobností na stejná 

aktivní místa povrchu oxyhumolitu. 
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Obr. 8 Srovnání FTIR spekter oxyhumolitu před (a) a po adsorpci Cd(II) (b) a po 

adsorpci Cu(II) (c).  

 

5.2. Adsorpce fosfátů na oxyhumolitu 

 

5.2.1. Adsorpční izotermy 

 

V  pracovní oblasti oxyhumolitu byl rovněţ sledován vliv rovnováţného pH na 

adsorpci fosfátů. Bylo zjištěno, ţe na rozdíl od těţkých kovů adsorpční účinnost (E) nezávisí 

na hodnotě rovnováţného pH a pohybuje se stále kolem 13%. Vyhodnocení adsorpčních dat 

pomocí modelů Langmuirovy a Freundlichovy izotermy ukázalo, ţe adsorpci fosfátů je 

moţné charakterizovat Freundlichovou izotermou (Tab. 13). K záchytu fosfátů 

oxyhumolitem tedy zřejmě dochází formou fyzikální adsorpce, coţ by vysvětlovalo 

nezávislost adsorpčního procesu na hodnotě rovnováţného pH. Teoretická adsorpční 

kapacita oxyhumolitu pro fosfát činila 0,165 mmol g
-1

. 

 

Tabulka 13 Přehled konstant Langmuirovy a Freundlichovy izotermy pro fosfáty     

(H2PO4
-
) na oxyhumolitu (OX) 

OX 

Langmuirova izoterma Freundlichova izoterma 

qm 

(mmol g
-1

 ) 

KL 

(dm
3
 g

-1
) 

R
2
 β KF R

2
 

H2PO4
-
 0,165 0,022 0,945 0,657 0,069 0,999 
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 Pro identifikaci aktivních míst oxyhumolitu, na nichţ dochází k záchytu fosfátů, byla 

provedena separace jeho hlavních sloţek, tedy huminových kyselin (HA) a nerozpustného 

zbytku (SR). Na těchto vyseparovaných sloţkách a na čistém kaolinitu byla sledována 

adsorpce fosfátů. Výsledky shrnuje Tab. 14. 

 

Tabulka 14 Srovnání adsorpčních účinností (E/mol.%) pro fosfáty na izolovaných   

sloţkách oxyhumolitu 

adsorbent E (%) 

kaolinit 5,81 

SR 16,02 

HA 7,2 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe největší adsorpční účinnost (E = 16,02%) dosahuje 

nerozpustný zbytek (SR). K záchytu fosfátů dochází v menší míře také na čistém kaolinitu a 

izolovaných huminových kyselinách.  

 

5.2.2. Kinetické testy 

 

Z výsledků adsorpčních měření vyplývá, ţe oxyhumolit je schopen kromě kationtů 

kovů adsorbovat také fosfátové ionty. Měření časové závislosti adsorbovaného mnoţství 

ukázala, ţe na rozdíl od iontů kovů se adsorpční rovnováha pro fosfátové ionty ustavuje aţ 

po 8 hodinách. Získaná data byla následně vyhodnocena aplikací kinetických modelů 

pseudoprvního a pseudodruhého řádu (Tab. 15). Z tabulky je zřejmé, ţe kinetiku adsorpce 

fosfátů na oxyhumolitu lépe vystihuje kinetický model pseudodruhého řádu. 

 

Tabulka 15 Kinetické konstanty a parametry pro fosfáty (H2PO4
-
)
 
na oxyhumolitu (OX) 

OX 

kinetika pseudoprvního řádu kinetika pseudodruhého řádu 

qe(model) 

(mmol g
−1

) 

K1 

(h
−1

) 

R
2
 qe(model) 

(mmol g
−1

) 

K2 

(g mmol
−1

 h
−1

) 

R
2
 

H2PO4
-
 0,040 0,012 0,940 0,148 7,66 0,999 
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5.3. Adsorpce iontů těţkých kovů a fosfátů na oxyhumolitu 

 

Poznatky o adsorpci iontů těţkých kovů a fosfátů na oxyhumolitu ze samostatných 

roztoků byly ověřeny na roztocích obsahujících společně těţký kov (Cu(II) nebo Cd(II)) a 

fosfát. Byly získány podobné výsledky, jako v případě samostatných roztoků, coţ dokládá 

Obr. 9. Potvrdilo se, ţe přítomnost fosfátů nemá vliv na adsorpci kationtů kovů z vodných 

roztoků. Nejvhodnější hodnota pH pro selektivní odstranění kationtů kovu z roztoku 

obsahujícího fosfát se pohybuje okolo hodnoty 3,5 aţ 3,7. Rozhodující pro selektivní 

odstraňování iontů těţkých kovů z roztoků obsahujících fosfáty jsou výsledky kinetických 

měření. U iontů těţkých kovů se ustavuje adsorpční rovnováha jiţ po 30 minutách, zatímco 

u fosfátů aţ po 8 hodinách. Selektivita oxyhumolitu pro ionty těţkých kovů tedy závisí 

nejen na hodnotě rovnováţného pH, ale také na adsorpční době. Výsledky jasně ukazují, ţe 

adsorpce iontů těţkých kovů a fosfátů na oxyhumolitu jsou dva samostatné a na sobě 

nezávislé procesy. To umoţňuje jejich snadnou separaci. Zjištěné poznatky o mechanizmech 

adsorpce Cu(II) a fosfátů na oxyhumolitu byly publikovány v práci 97. 
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Obr. 9 Vliv rovnováţného pH na adsorpční účinnost (E/mol.%) oxyhumolitu pro 

Cu(II), Cd(II) a fosfáty z roztoků obsahujících kromě iontů těţkého kovu také 

fosfáty. 
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5.4. Adsorpce fosfátů na vysokopecní strusce 

 

Jako adsorbent fosfátů ve druhém stupni dvoustupňové selektivní adsorpce byla 

pouţita vysokopecní struska. Protoţe cílem je získat produkt dále vyuţitelný jako fosfátové 

hnojivo, byl kromě adsorpce fosfátů struskou sledován také záchyt iontů těţkých kovů, které 

mohou být ve zbytkových mnoţstvích obsaţeny v roztoku. Zjištěné poznatky byly 

publikovány v práci 98. 

 

5.4.1. Kinetické testy 

 

Výsledky měření časové závislosti adsorpce fosfátů na obou vzorcích strusek shrnuje 

Obr. 10. Z obrázku je zřejmé, ţe k ustavení adsorpční rovnováhy dochází u původní i 

modifikované strusky (VPS a VPS-A) aţ po 24 hodinách. Kinetická data byla vyhodnocena 

pomocí kinetických modelů pseudoprvního a pseudodruhého řádu (Tab. 16). Z tabulky je 

patrné, ţe kinetiku adsorpce fosfátů na testovaných struskách lépe charakterizuje kinetický 

model pseudodruhého řádu. 
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Obr. 10 Časová závislost adsorpce fosfátů na původní a modifikované vysokopecní 

strusce (VPS a VPS-A). 
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Tabulka 16 Kinetické konstanty a parametry pro fosfáty (H2PO4
-
) na vzorcích původní a 

modifikované vysokopecní strusky (VPS a VPS-A) 

H2PO4
-
 

kinetika pseudoprvního řádu kinetika pseudodruhého řádu 

qe(model) 

(mmol g
−1

) 

K1 

(h
−1

) 

R
2
 qe(model) 

(mmol g
−1

) 

K2 

(g mmol
−1

 h
−1

) 

R
2
 

VPS 0,1716 0,0334 0,9902 0,3222 1,8469 0,9962 

VPS-A 0,1723 0,0315 0,9550 0,6214 2,7466 0,9996 

 

5.4.2. Adsorpční izotermy 

 

Výsledky adsorpce fosfátů na vzorcích vysokopecní strusky shrnuje Obr. 11. 

Z obrázku je patrné, ţe účinnějším adsorbentem (E = 99 mol.%) je modifikovaná struska 

(VPS-A), coţ potvrzují také hodnoty teoretických saturačních kapacit (Tab. 17). Z tabulky 

dále vyplývá, ţe adsorpci fosfátů na obou vzorcích lépe charakterizuje Langmuierova 

adsorpční izoterma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Srovnání adsorpční účinnosti (E) pro fosfáty na vzorcích původní a 

modifikované strusky (VPS a VPS-A). 
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Tabulka 17 Přehled konstant Langmuirových a Freundlichových izoterem pro fosfáty 

(H2PO4
-
) na vzorcích původní a modifikované strusky (VPS a VPS-A) 

H2PO4
-
 

Langmuirova izoterma 

 

Freundlichova izoterma 

 

qm 

(mg g
-1

 ) 

KL 

(dm
3
 g

-1
) 

R
2
 

β 

 

KF R
2
 

VPS 12,36 5,402 0,999 0,101 7,696 0,987 

VPS-A 25,97 526,316 0,999 0,076 19,258 0,929 

 

Skutečnost, ţe jsou obě strusky velmi dobrými sorbenty fosfátů, potvrzuje srovnání 

jejich adsorpčních kapacit s adsorpčními kapacitami jiných alternativních sorbentů, jak 

ukazuje Tab. 18. 

 

Tabulka 18 Přehled teoretických adsorpčních kapacit (qm) vzorků strusek a alternativních 

adsorbentů 

 

VPK – vysokopecní kal [99],  

VPSK – krystalická vysokopecní struska [99],  

CS – konvertorová struska [73],  

SS – ocelářská struska [100],  

BFGS – granulovaná vysokopecní struska [101],  

FS – pecní struska [102],  

IH – ţelezo humát [30]. 

 

Příčinu lepších adsorpčních vlastností modifikované strusky (VPS-A) ve srovnání 

s původní struskou (VPS) odhalují výsledky RTG-difrakce, shrnuté v Obr. 12. 

 

 

 

 

 

adsorbent VPK VPSK CS SS BFGS FS IH 

qm 

(mg g
-1

 ) 
2,87 18,7 2,14 5,30 9,15 8,89 3,40 



 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Srovnání RTG difrakčních záznamů vzorků vysokopecní strusky (VPS a 

VPS-A) po adsorpci fosfátů.  

 

Z obrázku je zřejmé, ţe původní struska je amorfní, bez přítomnosti jakýchkoliv 

krystalických fází. U modifikované strusky byla naopak prokázána existence povrchových 

krystalických fází obsahujících vápník. Jedná se především o CaCO3 (píky 0,386 nm, 0,303 

nm, 0,249 nm, 0,228 nm, 0,210 nm, 0,191 nm a 0,187 nm), dále pak o různé formy 

(CaO,MgO)4Al2O3(H2O)13 (píky 0,767 nm a 0,153 nm) a CaO-SiO2-H2O (0,182 nm a 0,161 

nm). Toto zjištění je v dobré shodě s výsledky práce [103].  

 

Vznik krystalických fází jako důsledek alkalické aktivace amorfní strusky vede u 

modifikované strusky jednak k významnému zvětšení celkové velikosti povrchu, dále pak 

k zvýšení obsahu aktivního vápníku a jeho lepší dostupnosti. Především poslední dvě 

jmenované skutečnosti jsou příčinou vyšší adsorpční kapacity modifikované strusky. To 

potvrzují také výsledky chemické speciace vázaného fosforu provedené podle práce 92. U 

vzorku původní strusky (VPS) byl podíl fosforu vázaného na vápník 91,8 mol.%, u 
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modifikované strusky (VPS-A) došlo k jeho zvýšení na 99,0 mol.% (Obr. 13). Výsledky 

chemické speciace tedy potvrdily zvýšení podílu fosforu vázaného na Ca(II) u modifikované 

strusky. Mechanizmy záchytu fosfátů vysokopecními struskami byly podrobně popsány 

v práci 25. 

 

a)

P-Ca

P-Al

b)

P-Ca

P-Al

 

Obr. 13 Chemická speciace P adsorbovaného struskami VPS (a) a VPS-A (b). 

 

5.5. Adsorpce iontů těţkých kovů na vysokopecní strusce 

 

Z dostupné literatury bylo zjištěno, ţe mechanizmy, kterými je uskutečňována 

retence kationtů kovů struskami, závisí na hodnotě rovnováţného pH roztoku. Při 

rovnováţném pH < 4 jsou hlavním retenčním mechanizmem iontovýměnné reakce, při pH > 

5 pak jiţ převládá precipitace 29. Pouţitá vysokopecní struska dává ve vodní suspenzi 

rovnováţné pH kolem 8,0. U modifikované strusky činilo rovnováţné pH suspenze 11,5. Při 

těchto hodnotách pH lze jiţ předpokládat vznik málo rozpustných hydroxosloučenin. Nelze 

ovšem vyloučit ani povrchovou komplexaci 28. 

 

Roztok po prvním stupni dvoustupňové selektivní adsorpce má hodnotu 

rovnováţného pH = 3,7. Adsorpce Cu(II) a Cd(II) ze samostatných vodných roztoků 

vysokopecními struskami byla proto studována při této hodnotě rovnováţného pH         

(Tab. 19). Získaná adsorpční data byla opět vyhodnocena pomocí modelů Langmuierovy a 

Frendlichovy adsorpční izotermy (Tab. 20). Průběh adsorpce iontů těţkých kovů na obou 

testovaných struskách (VPS a VPS-A) lze popsat Langmuirovou adsorpční izotermou. 

Mnoţství obou zachycených kovů v gramech jsou přibliţně stejná, coţ lze opět vysvětlit 

jejich rozdílnými iontovými poloměry. Jako nepatrně lepší adsorbent se ukazuje původní 

struska. V případě modifikované strusky je pokles adsorpční účinnosti zřejmě způsoben její 

aktivací pomocí Ca(OH)2. 
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Tabulka 19 Srovnání adsorpční účinnosti (E/mol.%) a adsorpční kapacity (qe/mg g
-1

) pro 

Cu(II) a Cd(II) na původní a modifikované strusce (VPS a VPS-A) (madsorbentu = 0,5 g) 

  E (%)  qe (mg g
-1

) 

vzorek Cu(II) Cd(II) Cu(II) Cd(II) 

VPS 62,78 57,33 7,98 12,89 

VPS-A 54,06 47,79 6,87 10,74 

 

Tabulka 20 Přehled konstant Langmuirových a Freundlichových izoterem pro             

Cu(II) a Cd(II) na původní a modifikované strusce (VPS a VPS-A) 

 

Langmuirova izoterma 

 

Freundlichova izoterma 

 

qm 

(mg g
-1

 ) 

KL 

(dm
3
 g

-1
) 

R
2
 β KF R

2
 

VPS + Cu(II) 14,71 1,431 0,9715 0,218 4,548 0,9052 

VPS + Cd(II) 14,025 1,927 0,9911 0,156 5,826 0,9504 

VPS-A + Cu(II) 13,19 1,197 0,9543 0,302 3,009 0,9451 

VPS-A + Cd(II) 12,50 1,323 0,9863 0,129 5,801 0,9327 

 

Získané adsorpční produkty byly analyzovány pomoci RTG-difrakce, která 

neprokázala přítomnost precipitátů s obsahem těţkého kovu. Tyto výsledky potvrzují, ţe 

záchyt kationtů těţkých kovů je pravděpodobně uskutečňován formou iontovýměnných 

reakcí, coţ je v dobré shodě s výsledky práce 75. 

 

5.6. Adsorpce fosfátů a iontů těţkých kovů hydrotalcitu 

 

Jednou z fází, které vznikají hydratací vysokopecních strusek, je hydrotalcitová fáze 

53. Hydrotalcit a jeho kalcinovaná forma byl proto pouţit jako modelový materiál 

k upřesnění případně doplnění mechanizmů, kterými je uskutečňována adsorpce těţkých 

kovů a fosfátů na vysokopecních struskách.  

 

5.6.1. Adsorpce fosfátů na hydrotalcitu 

 

Adsorpce fosfátů z vodných roztoků bez úpravy pH byla podrobně popsána v práci 

26. V prvním stupni dvoustupňové selektivní adsorpce bylo ovšem pH roztoku upraveno 
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na hodnotu 3,7. Stejná úprava pH proto byla provedena také u roztoků fosfátů před přidáním 

hydrotalcitu. Bylo zjištěno, ţe kalcinovaná forma hydrotalcitu má výrazně větší adsorpční 

účinnost (E = 99,88 mol.%) pro fosfátové ionty neţ původní hydrotalcit (E = 56,39 mol.%). 

Rozdíl v adsorpční účinnosti je způsoben částečnou interkalací fosfátů do mezivrství během 

rehydratace kalcinovaného hydrotalcitu (cHT). Získané výsledky potvrzuje RTG - difrakce 

(Obr. 14). Z obrázku je patrný posun bazální difrakční linie z hodnoty 7,547 na hodnotu 

7,895. Došlo tedy ke změně mezivrstevní vzdálenosti, coţ můţe být způsobeno právě 

interkalací fosfátových iontů do mezivrství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Srovnání RTG difrakčních záznamů kalcinovaného hydrotalcitu po 

regeneraci v H2O (cHT-H2O) a ve vodném roztoku fosfátů (cHT-P). 

 

Ze srovnání adsorpční účinnosti (E) pouţitých vzorků hydrotalcitu a vysokopecních 

strusek pro fosfát vyplývá, ţe hydrotalcity jsou lepšími adsorbenty fosfátů. Příčinou tohoto 

jevu je jejich vrstevnatá struktura a kladný povrchový náboj. Vedle povrchové adsorpce a 

precipitace se tak jako další retenční mechanizmus uplatňuje částečná interkalace fosfátů do 

mezivrství vznikající hydrotalcitové fáze 26, 27. 

 

5.6.2. Adsorpce iontů těžkých kovů na hydrotalcitu 

 

Podobně jako u vysokopecní strusky byla také na hydrotalcitech sledována adsorpce 

Cu(II) a Cd(II) ze samostatných roztoků při hodnotách rovnováţného pH < 4. Výsledky 

adsorpčních testů na obou formách hydrotalcitu, vztaţené na stejný oxidový obsah, shrnuje 

Tab. 21.  
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Tabulka 21 Srovnání adsorpční účinnosti (E/mol.%) a adsorpční kapacity (qe/mg g
-1

) pro 

Cu(II) a Cd(II) na původním a kalcinovaném hydrotalcitu (HT a cHT) (mHT = 0,86g,          

mcHT = 0,5 g) 

 E (%) qe (mg g
-1

) 

vzorek Cu(II) Cd(II) Cu(II) Cd(II) 

HT 35,63 15,71 4,53 3,53 

cHT 54,04 16,87 6,87 3,79 

 

Z tabulky vyplývá, ţe původní i kalcinovaný hydrotalcit adsorbují lépe Cu(II) neţ 

Cd(II), coţ je zřejmě způsobeno jejich rozdílnými iontovými poloměry. Kalcinovaný 

hydrotalcit (cHT) má lepší adsorpční účinnost pro Cu(II) neţ původní hydrotalcit (HT). 

Celkově niţší adsorpční účinnost původního hydrotalcitu oproti kalcinovanému hydrotalcitu 

můţe být způsobena povrchovým nábojem. Kalcinací přechází původní hydrotalcit na 

soustavu oxidů, bortí se vrstevnatá struktura a zaniká kladný náboj povrchu. 

 

RTG-difrakce adsorpčních produktů neprokázala existenci krystalických fází s 

obsahem mědi nebo kadmia. Výsledky tedy ukazují, ţe při adsorpci těţkých kovů 

hydrotalcity se uplatňují stejné mechanizmy jako u vysokopecní strusky, tedy iontovýměnné 

reakce. 

 

Ze srovnání adsorpčních účinností (E/mol.%) vzorků hydrotalcitu a vysokopecní 

strusky pro těţké kovy pak vyplývá, ţe hydrotalcit má menší adsorpční účinnost neţ 

vysokopecní struska. Důvodem můţe být kladně nabitý povrch hydrotalcitů, který odpuzuje 

kationty kovů.  

 

5.7. Dvoustupňová selektivní adsorpce iontů těţkých kovů a fosfátů 

 

Účelem dvoustupňové selektivní adsorpce je odstranění iontu těţkého kovu z 

roztoku obsahujícího také fosfáty v prvním stupni a následná adsorpce fosfátů na povrch 

vhodně zvoleného adsorbentu ve druhém stupni. Jako adsorbent iontů těţkých kovů byl 

v prvním stupni pouţit oxyhumolit. K adsorbci fosfátů ve druhém stupni byla vyuţita 

vysokopecní struska. Cílem bylo získat adsorpční produkt dále vyuţitelný jako fosfátové 

hnojivo. Zjištěné poznatky byly publikovány v práci [98]. 
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5.7.1. První stupeň 

 

Předchozí testy odhalily schopnost oxyhumolitu vázat kromě iontů těţkých kovů i 

fosfáty. Bylo ovšem zjištěno, ţe se jedná o dva různé procesy s výrazně odlišnou kinetikou. 

Proto byla zvolena krátká kontaktní doba, aby došlo k co největšímu potlačení adsorpce 

fosfátů (t = 1,5 h). Výsledky adsorpčních měření v prvním stupni shrnuje Obr. 15. 

Z obrázku vyplývá, ţe adsorpční účinnost pro Cu(II) byla kolem 90 mol.%. V případě Cd(II) 

se pohybovala okolo 70 mol.%. Jelikoţ byla snaha dosáhnout co nejniţšího obsahu iontů 

těţkého kovu ve filtrátu, byl první stupeň opakován. Opakováním se podařilo sníţit 

zbytkové koncentrace Cu(II) na hodnotu kolem 1 mol.%, a v případě Cd(II) pod 5 mol.%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 První stupeň dvoustupňové selektivní adsorpce Cu(II) a fosfátů ze 

společného roztoku. 

 

5.7.2. Druhý stupeň 

 

K adsorpci ve druhém stupni byla pouţita vysokopecní struska a její modifikovaná 

forma. Byly získány překvapivé výsledky. Adsorpční testy odhalily, ţe obě formy strusek 

adsorbují přibliţně stejně (Obr. 16). Pro vysvětlení tohoto jevu byl sledován jednak vliv 

zbytkového mnoţství iontů kovu v roztoku a dále pak vliv oxyhumolitu na adsorpční 

účinnost (E) strusek. Dosaţené výsledky shrnuje Tab. 22. 
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Obr. 16 Druhý stupeň dvoustupňové selektivní adsorpce Cu(II) a fosfátů ze 

společného roztoku na původní vysokopecní strusce (VPS) a na její modifikované 

formě (VPS-A). 

 

Tabulka 22 Vliv oxyhumolitu (OX) a zbytkového obsahu Cu(II) a Cd(II) na adsorpční 

účinnost (E/mol.%) původní a modifikované strusce (VPS a VPS-A) (madsorbentu = 0,25 g) 

pro fosfát 

vzorek / E (%) P P+Cu P+Cd P+OX P+Cu+OX P+Cd+OX 

VPS 29,88 30,10 29,60 81,24 84,72 85,82 

VPS-A 69,48 70,90 62,62 99,80 99,85 98,42 

 

Z Tab. 22 je patrné, ţe pokud v roztoku nejsou přítomny zbytky oxyhumolitu 

z prvního stupně, pohybuje se adsorpční účinnost pro fosfor u VPS v průměru kolem 30 % a 

u VPS-A okolo 68 %, bez ohledu na přítomnost zbytkových iontů kovů (sloupce P, P+Cu a 

P+Cd). Tomu odpovídají adsorpční kapacity qe = 9,74 mg g
-1

 pro VPS, resp. qe = 22,66    

mg g
-1

 pro VPS-A (sloupec P). Přehled adsorpčních kapacit (qe) shrnuje Tab. IV. Získané 

výsledky jsou v dobré shodě s hodnotami adsorpčních maxim (qm) pro oba vzorky strusek, 

uvedených v Tab. 17. Přítomnost zbytkového kovu má tedy zanedbatelný vliv na adsorpční 

účinnost vysokopecních strusek.  
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 Pouţití oxyhumolitu v prvním stupni naopak vede k výraznému zvýšení adsorpční 

účinnosti strusky a její modifikované formy ve druhém stupni sorpčního procesu (sloupec 

P+OX). Podobné výsledky byly získány i v případě, kdy roztok obsahoval kromě 

oxyhumolitu také zbytkový obsah Cu(II) (sloupec P+Cu+OX) ) nebo Cd(II) (sloupec 

P+Cd+OX). Lze tedy konstatovat, ţe přítomnost oxyhumolitu v prvním stupni má výrazně 

pozitivní vliv na adsorpční účinnost obou vzorků strusek (VPS a VPS-A) ve druhém stupni. 

 

Zda se jedná o specifickou interakci oxyhumolit-struska, nebo je vliv oxyhumolitu 

obecnější, bylo ověřeno na hydrotalcitu. Pouţití oxyhumolitu v prvním stupni vedlo ke 

zvýšení adsorpční účinnosti (E/mol.%) hydrotalcitu ve druhém stupni z 56,39% na 78,05%. 

U kalcinovaného hydrotalcitu byly pozorovány změny v adsorpční účinnosti způsobené 

oxyhumolitem aţ při sníţení jeho naváţky na polovinu. Důvodem je vysoká adsorpční 

účinnost kalcinované formy hydrotalcitu pro fosfát. Při sníţení naváţky došlo ke zvýšení 

adsorpční účinnosti (E/mol.%) z 91,39% na 99,69%. 

 

Srovnání vlivu oxyhumolitu na adsorpční účinnosti (E/mol.%) vzorků 

vysokopecních strusek a hydrotalcitů pro fosfátové ionty shrnuje Obr. 17. Z obrázku 

vyplývá, ţe adsorpční účinnosti (E/mol.%) hydrotalcitu (HT) a původní vysokopecní strusky 

(VPS) pro fosfátové ionty jsou srovnatelné (E = 80%), pokud byl oxyhumolit přítomen 

v prvním stupni dvoustupňové selektivní adsorpce. Pozitivní vliv oxyhumolitu byl potvrzen 

i v případě kalcinovaného hydrotalcitu (cHT) a modifikové vysokopecní strusky (VPS-A), 

kdy jsou jejich adsorpční účinnosti opět srovnatelné (E = 99%). Pokud sledované adsorbenty 

nejsou ovlivněny přítomností oxyhumolitu, disponuje největší adsorpční účinností 

kalcinovaná forma hydrotalcitu (cHT, E = 99%) a nejmenší původní struska (VPS,              

E = 30%). Ukazuje se tedy, ţe oxyhumolit má pozitivní vliv nejen na adsorpční účinnost 

vysokopecní strusky, ale i jiných adsorbentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Srovnání adsorpční účinnosti (E/mol.%) oxidových soustav            

(madsorbentu = 0,25 g) pro fosfáty při pouţití oxyhumolitu (OX) a bez oxyhumolitu. 

 

5.7.3. Vliv oxyhumolitu na adsorpční mechanismy fosfátů ve druhém stupni 

 

Pro vysvětlení vlivu oxyhumolitu na adsorpci fosfátů struskami byla naměřena 

FTIR-spektra pouţitých strusek před a po adsorpci fosfátů a získané záznamy byly vzájemně 

porovnány. Na Obr. 18 je zachyceno srovnání FTIR-spekter původní strusky (VPS) (a) a 

stejného vzorku po adsorpci fosfátů bez oxyhumolitu (b) a s oxyhumolitem (c). Spektrum 

původní strusky (a) obsahuje jeden dominantní pík o frekvenci 919 cm
-1

 odpovídající Al-

OH vazebným vibracím aluminosilikátů, menší píky (frekvence 1424 cm
-1

 a 874 cm
-1

) lze 

přisoudit vibracím C-O vazby v CaCO3. Ve FTIR-spektrech původní strusky (VPS) po 

adsorpci fosfátů (b, c) se objevuje nový pík o frekvenci 1004 cm
-1

, který odpovídá vzniku 

hydroxyapatitové fáze (Ca5(PO3)3OH, HAp). V případě záznamu (c) se mění frekvence 

tohoto píku na hodnotu 1011 cm
-1

 a zároveň dochází ke zvýšení jeho intenzity. To ukazuje, 

ţe přítomnost huminových látek a zbytků huminových kyselin v roztoku podporuje tvorbu 

hydroxyapatitové fáze.  
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Obr. 18 FTIR spektrum vzorku původní strusky (a) a stejného vzorku po adsorpci 

fosfátů bez oxyhumolitu (b) a s oxyhumolitem (c). 

 

Srovnání FTIR spekter vzorku modifikované strusky (VPS-A) po adsorpci fosfátů s 

oxyhumolitem (a) a bez oxyhumolitu (OX) (b) ukazuje Obr. 19. Modifikovaná struska se 

díky aktivaci vyznačuje větším obsahem Ca(II), coţ se projevuje na vzestupu intenzity píku 

o frekvenci 1420 cm
-1

, který odpovídá CaCO3. Dominantní pík o frekvenci 1012 cm
-1

 v  

záznamu modifikované strusky (VPS-A) po adsorpci fosfátu bez oxyhumolitu (b) odpovídá 

hydroxyapatitové fázi. Vedle něj se objevuje pík o frekvenci 965 cm
-1

, který odpovídá PO4 

skupině. U spektra po adsorpci fosfátů s oxyhumolitem (a) byl zaznamenán současný pokles 

intenzity píku odpovídajícího hydroxyapatitové fázi a jeho frekvence na hodnotu 1002 cm
-1

. 

Tyto skutečnosti mohou souviset se zvýšením povrchově vázaného fosfátu. Příčinou těchto 

změn jsou zřejmě huminové látky a zbytky huminových kyselin, které zůstávají v roztoku 

po odstranění oxyhumolitu. Prostřednictvím karboxylových skupin dochází k interakci 

zbytků huminových kyselin s Ca(II)-aktivované strusky, coţ vede ke vzniku povrchových 

komplexů. Jejich existenci dokazuje nový nevýrazný pík o frekvenci 1560 cm
-1

 v záznamu 
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(a) odpovídající asymetrické vibraci skupiny –COO
-
, který je ovšem částečně překryt píkem 

o frekvenci 1654 cm
-1

 (vibrace SiO2). Následná ligandová výměna huninových zbytků za 

fosfát [104] pak můţe vysvětlovat zvýšení adsorpční kapacity modifikované strusky (VPS-

A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 FTIR spektrum vzorku modifikované strusky po adsorpci fosfátů 

s oxyhumolitem (a) a bez oxyhumolitu (b).  

 

5.7.4. Desorpce a toxicita adsorpčních produktů 

 

Protoţe se počítá s dalším vyuţitím získaných adsorpčních produktů, byl adsorpční 

produkt z prvního stupně testován na desorpci iontů těţkých kovů. U adsorpčního produktu 

získaného z druhého stupně, u něhoţ se předpokládá vyuţití jako fosfátové hnojivo, byly 

kromě desorpčních testů provedeny také testy toxicity.  
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5.7.4.1.První stupeň – adsorpční produkt obsahující těžké kovy 

 

Desorpce kationtů těţkého kovu z oxyhumolitu (OX) je zaloţena na jejich  vytěsnění 

silnou anorganickou kyselinou (HCl) (Obr. 2). Výsledky desorpce Cu(II) pro různé 

koncentrace HCl shrnuje Tab. 23.  

 

Tabulka 23 Vliv koncentrace kyseliny HCl na desorpční účinnost (D/mol.%) Cu(II) u 

oxyhumolitu 

cHCl/(mol dm
-3

) D (%) 

0,5 66,14 

1,0 70,47 

3,0 71,58 

5,0 72,75 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe jako optimální se jeví koncentrace HCl 1 mol dm
-3

. Uvedená 

koncentrace HCl byla zvolena jako optimální z důvodu ideálního poměru desorpční 

účinnosti a ceny. Z časové závislosti účinnosti desorpce (D/mol.%) Cu(II) z oxyhumolitu 

(Obr. I.) bylo zjištěno, ţe dostatečná doba pro desorpci (D = 68%) je 1 hodina. Při delších 

časech byly změny desorpční účinnosti zanedbatelné.  

 

Při opakované desorpci se výsledná desorpční účinnost pro Cu(II) i Cd(II) 

pohybovala kolem 80% z celkového mnoţství adsorbovaného kovu. 

 

5.7.4.2.Druhý stupeň – adsorpční produkt obsahující fosfáty 

 

U adsorpčního produktu z druhého stupně sorpčního procesu byla sledována 

desorpce fosfátů jak v kyselé tak i v neutrální a zásadité oblasti pH. V kyselé oblasti pH byla 

studována acidifikace obou vzorků strusek a na základě získaných ANC křivek byly 

stanoveny pufrační intervaly (Obr. 20). Z obrázku je zřejmé, ţe u obou vzorků strusek byly 

identifikovány karbonátový a hliníkový interval.  

 

Rovněţ byl posuzován vliv rovnováţného pH na desorpci (D/mol.%) fosfátů z 

vysokopecních strusek (Obr. 21). Z obrázku vyplývá, ţe s klesající hodnotou rovnováţného 

pH desorpce fosfátů roste. Je to způsobeno rozkladem strusek. Výrazný nárůst desorpční 
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dochází také k uvolňování povrchově vázaného fosfátu postupným rozkladem 

hydroxyapatitové fáze (Ca5(PO3)3OH). Při tomto pH zároveň přecházejí fosfátové ionty na 

neiontovou formu H3PO4, která neumoţňuje interakci s vápenatými a hlinitými ionty. Při 

nejniţších hodnotách pH pod 2 zůstává pouze v kyselinách nerozpustný SiO2, na němţ jiţ k 

adsorpci fosfátů nedochází. Výsledky tedy ukazují, ţe získaný adsorpční produkt můţe být 

pouţit jako zdroj fosfátů pro silně kyselé půdy. 
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Obr. 20 ANC křivka vzorků VPS a VPS-A s konstantní iontovou silou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Vliv rovnováţného pH na desorpční účinnost (D/mol.%) fosfátů ze vzorků 

původní a modifikované strusky (VPS a VPS-A) pouţité ve dvoustupňové selektivní 

adsorpci. 
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Desorpce fosfátů v neutrální a zásadité oblasti pH byla provedena podle práce 27 a 

jako desorpční činidla byly pouţity H2O a 5% roztoky NaCl, NaOH a Na2CO3. Nejlepších 

výsledků bylo dosaţeno u 5% Na2CO3. Pro zvýšení desorpční účinnosti byla desorpce 

opakována. Zároveň byl testován vliv oxyhumolitu a zbytkového těţkého kovu (Cu) 

přítomného v prvním stupni na desorpci fosfátů ze strusek. Výsledky po první desorpci 

shrnuje Tab. 24 a celkovou desorpční účinnost (D) po druhé desorpci ukazuje Tab. 25. 

Z tabulek je zřejmé, ţe v případě původní strusky podporuje přítomnost oxyhumolitu tvorbu 

hydroxyapatitové fáze, coţ se projevuje niţší desorpční účinnosti. U modifikované strusky 

vede naopak přítomnost oxyhumolitových zbytků ve filtrátu po prvním stupni ke změně 

retenčních mechanizmů fosfátu ve prospěch tvorby povrchových komplexů, coţ se pozitivně 

odráţí ve vyšší desorpční účinnosti (D). Fosfor povrchově vázaný v komplexech je snadněji 

desorbovatelný a tím i dostupnější oproti fosforu vázaném v precipitátu. Přítomnost 

zbytkové Cu(II) neměla vliv na desorpční účinnost (D). Prezentované výsledky jasně 

ukazují, ţe jednotlivé etapy z dvoustupňové selektivní adsorpce nelze hodnotit odděleně, ale 

celý proces je třeba chápat jako jeden reakční systém. Adsorbent pouţitý v prvním stupni 

tedy výrazně ovlivňuje nejen adsorpční (E), ale také desorpční účinnost (D) adsorbentu 

pouţitého ve druhém stupni.  

 

Tabulka 24 Vliv oxyhumolitu (OX) na desorpční účinnost (D/mol.%) fosfátů ze vzorků 

vysokopecních strusek po první desorpci pomocí 5% roztoku Na2CO3 

vzorek/D (%) P P+Cu P+OX P+Cu+OX 

VPS 55,06 60,27 29,73 27,27 

VPS-A 15,16 14,44 27,49 28,53 

 

Tabulka 25 Vliv oxyhumolitu (OX) na celkovou desorpční účinnost (D/mol.%) fosfátů 

ze vzorků vysokopecních strusek  

vzorek/D (%) P P+Cu P+OX P+Cu+OX 

VPS 87,50 99,44 63,44 61,44 

VPS-A 24,05 23,40 59,75 58,47 

 

Vliv oxyhumolitu na desorpci fosfátů byl zkoušen také na hydrotalcitu, jako 

modelové soustavě. Jako desorpční činidlo byl pouţit 5% roztok Na2CO3, který se ukázal 

jako nejvhodnější pro desorpci fosfátů z vysokopecní strusky. Pro zvýšení desorpční 
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účinnosti (D) byla desorpce opakována. Výsledky shrnuje Tab. 26. Z tabulky je zřejmé, ţe 

desorpce fosfátů vázaných hydrotalcitem bez přítomnosti oxyhumolitu je v dobré shodě 

s výsledky práce 27, kde desorpční účinnost pro kalcinovaný hydrotalcit činila 38,37%. 

Přítomnost oxyhumolitu se u původní i kalcinované formy hydrotalcitu projevila poklesem 

desorpční účinnosti. Vliv oxyhumolitu na desorpci fosfátů z hydrotalcitu je tedy podobný 

jako v případě neupravené vysokopecní strusky. 

 

Tabulka 26 Vliv oxyhumolitu (OX) na desorpční účinnost (D/mol.%) fosfátu ze vzorků 

hydrotalcitů po první a opakované desorpci 

 první desorpce po opakované desorpci 

vzorek/D (%) P P+OX P P+OX 

HT  60,26 40,39 74,61 52,67 

cHT 27,63 16,77 42,69 27,81 

 

5.7.4.3.Testy toxicity 

 

Adsorpční produkty na bázi strusky získané z druhého stupně dvoustupňové 

selektivní adsorpce byly testovány na akutní toxicitu pomocí zelených řas. Získané výsledky 

shrnuje Tab. 27. Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb je povolená míra toxicity 30%. Z tabulky 

vyplývá, ţe jak původní struska (VPS), tak i její adsorpční produkty po dvoustupňové 

selektivní adsorpci z roztoku obsahujícího kromě fosfátů také zbytkový obsah iontů kovů 

(VPS+Cu, VPS+Cd) splňují normu pro povolenou míru toxicity. Uvedenou normu nesplnila 

pouze modifikovaná struska (VPS-A). Z výsledků v tabulce dále vyplývá, ţe vysoká toxicita 

této strusky pro zelené řasy můţe souviset s její vysokou vodivostí (6,69 mS cm
-1

), která je o 

řád vyšší neţ u všech zbylých testovaných vzorků. Toto zvýšení vodivosti můţe být 

způsobeno ionty Ca(II), které přecházejí do roztoku při přípravě vodného výluhu. Proto byla 

provedena prvková analýza vodného výluhu modifikované strusky. Z výsledků této analýzy 

je zřejmé, ţe vysoká vodivost (7,48 mS cm
-1

) skutečně souvisí s vysokým obsahem iontů 

Ca(II) (c = 655 mg dm
-3

) ve vodném výluhu (Tab. II. a III.). 
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Tabulka 27 Toxicita vzorků původní a modifikované vysokopecní strusky (VPS a VPS-A) 

pro zelené řasy 

 

vzorek 

 

pH 

 

vodivost 

(mS cm
-1

) 

inhibice (%) 

Desmodesmus 

subspicatus 

inhibice (%) 

Raphidocelis 

subcapitata 

VPS 10,85 0,597 -7,5 -4,3 

VPS-A 12,05 6,69 47,7 66 

VPS+Cd 9,32 0,466 7,8 6,1 

VPS+Cu 9,41 0,503 10,7 7,3 
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6. Závěr 

 

Disertační práce se zaměřuje na selektivní získání fosfátů z roztoků obsahujících 

ionty těţkých kovů ve vícestupňovém adsorpčním procesu. Byla provedena podrobná 

literární rešerše o problematice vyuţití oxyhumolitu a vysokopecní strusky jako adsorbentů. 

Bylo zjištěno, ţe selektivní získávání fosfátů v přítomnosti iontů těţkých kovů nebylo dosud 

řešeno.  

 

Jako adsorbent iontů těţkých kovů Cu(II) a Cd(II) byl zvolen oxyhumolit, u něhoţ 

byla sledována i adsorpce fosfátů. Byla stanovena pracovní oblast oxyhumolitu, která leţí 

v intervalu pH = 1,0 - 3,7. Bylo zjištěno, ţe v této pracovní oblasti adsorpce iontů těţkých 

kovů lineárně roste s rostoucí hodnotou pH. Adsorpce fosfátů je naopak konstantní a 

nezávislá na hodnotě pH (E = 13 mol.%). Největší adsorpční účinnost pro oba kovy byla 

zjištěna při pH = 3,7. Pro Cu(II) byla 95 mol.%, a v případě Cd(II) činila 60 mol.%. 

Nejvhodnější hodnota pH pro selektivní odstranění kationtů kovů z roztoků obsahujících 

fosfát pomocí oxyhumolitu leţí v intervalu rovnováţného pH = 3,5 - 3,7.  

 

Kinetická měření ukázala, ţe adsorpce iontů těţkých kovů a fosfátů na oxyhumolitu 

jsou dva rozdílné procesy. Zatímco u iontů těţkých kovů se adsorpční rovnováha ustavuje 

uţ po 30 minutách, u fosfátů je to aţ po 8 hodinách. To umoţňuje z vodného roztoku 

odstranit ionty těţkých kovů, aniţ by docházelo ke sníţení obsahu fosfátů. Dále bylo 

zjištěno, ţe oba sledované ionty těţkých kovů jsou zachycovány na oxyhumolitu na stejných 

aktivních místech jeho povrchu. Na jejich vazbě se podílejí hlavně karboxylové skupiny 

huminových kyselin, v menší míře se uplatňují i fenolické skupiny. 

 

Jako adsorbent fosfátů pro druhý stupeň dvoustupňové adsorpce byla zvolena 

vysokopecní struska. Jedním z hydratačních produktu vysokopecní strusky je hydrotalcit, 

který slouţil jako modelová soustava pro ověření získaných poznatků. Byla sledována 

adsorpce těţkých kovů a fosfátů a posuzován vliv oxyhumolitu a zbytkového obsahu iontu 

těţkého kovu na adsorpci fosfátů. Bylo zjištěno, ţe vysokopecní struska je schopna vedle 

fosfátů adsorbovat také ionty těţkých kovů. Dále bylo zjištěno, ţe přítomnost oxyhumolitu v 

prvním stupni má výrazně pozitivní vliv na adsorpci fosfátů vysokopecní struskou. Je to 

způsobeno přítomností rozpustných huminových látek a zbytků huminových kyselin, které 

podporují sráţení Ca-fosfátů u původní vysokopecní strusky a iontovýměnné reakce u 
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modifikované vysokopecní strusky. Získané poznatky byly ověřeny na vzorcích 

hydrotalcitu. Přítomnost zbytkového mnoţství iontu kovu má pouze zanedbatelný vliv na 

adsorpční účinnost pouţitých vysokopecních strusek. 

 

Jelikoţ se počítá s dalším vyuţitím získaných adsorpčních produktů, byl adsorpční 

produkt z prvního stupně testován na desorpci iontů těţkých kovů a adsorpční produkt 

z druhého stupně na desorpci fosfátů. Bylo zjištěno, ţe desorpce Cu(II) a Cd(II) z 

oxyhumolitu pomocí HCl se pohybovala kolem 80 mol.%. Získaná desorpční účinnost pro 

Cu(II) a Cd(II) z oxyhumolitu je dostatečná pro jeho opětovné vyuţití.  

 

Desorpce fosfátů ze vzorků vysokopecních strusek byla sledována jak v kyselé, tak i 

v neutrální a zásadité oblasti pH. V kyselé oblasti je desorpční účinnost (D/mol.%) vysoká 

při hodnotách pH menších neţ 4, kdy dochází k uvolňování povrchově vázaných fosfátů 

postupným rozkladem hydroxyapatitové fáze (Ca5(PO3)3OH). V neutrální a zásadité oblasti 

se jako desorpční činidlo osvědčil 5% roztok Na2CO3. Desorpční účinnost (D/mol.%) se 

pohybovala kolem 60% pro oba vzorky vysokopecní strusky. To ukazuje, ţe větší část 

fosforu je vázána struskami ve snadno dostupné formě. Dále bylo zjištěno, ţe přítomnost 

oxyhumolitu v prvním stupni podporuje v případě původní strusky tvorbu hydroxyapatitové 

fáze, coţ způsobuje pokles desorpční účinnost (D/mol.%) z 99,44 % na 61,44 %. U 

modifikované strusky vede naopak přítomnost zbytků oxyhumolitu ke změně retenčních 

mechanizmů fosfátů ve prospěch tvorby povrchových komplexů, coţ je doprovázeno  

zvýšením desorpční účinnosti (D/mol.%) z 23,40 % na 58,47 %. 

 

Vliv oxyhumolitu pouţitého v prvním stupni na desorpci fosfátů ve druhém stupni 

byl ověřen také na hydrotalcitu a jeho kalcinované formě. U obou vzorků vedla přítomnost 

oxyhumolitu k poklesu desorpční účinnosti. Z výsledků je zřejmé, ţe vliv oxyhumolitu je 

podobný jako v případě neupravované vysokopecní strusky. Přítomnost oxyhumolitu v 

prvním stupni tedy výrazně ovlivňuje nejen adsorpci, ale také desorpci fosfátů ze strusek a 

hydrotalcitů. 

 

U adsorpčního produktu získaného z druhého stupně byly kromě desorpčních testů 

provedeny také testy toxicity. Původní vysokopecní struska splnila normu pro akutní 

toxicitu pomocí zelených řas, která činila 30%. V případě modifikované vysokopecní 

strusky byla tato hodnota překročena. Bylo zjištěno, ţe vysoká toxicita zřejmě souvisí s 
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vysokou vodivostí (6,69 mS cm
-1

), která je výrazně vyšší neţ u původní vysokopecní 

strusky. Tento rozdíl můţe být způsoben vysokým obsahem iontů Ca(II) v roztoku, coţ 

potvrdila prvková analýza.  

 

Dosaţené výsledky byly prezentovány na konferencích 63. aţ 65. Sjezd chemických 

společností a Den doktorandů 2012. Rovněţ byly publikovány formou odborných článků 

v impaktovaných časopisech ChemPlusChem (2012) a Chemical Papers (2014). 
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11. Přílohy 

 

 

 

Tabulka I. Příprava roztoků pro ANC křivku s konstantní iontovou silou 

vzorek č: VHCl 

(cm
3
) 

VKCl  

(cm
3
) 

vzorek č: VHCl  

(cm
3
) 

VKCl  

(cm
3
) 

1 0 40 7 12 28 

2 1 39 8 15 25 

3 2 38 9 20 20 

4 3 37 10 30 10 

5 5 35 11 40 0 

6 9 31    

Poměr pevné fáze (g)/ roztok (cm
3
): S/L = 1/50. 
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Obr. I. Časová závislost desorpční účinnosti (D) Cu(II) z oxyhumolitu (OX). 
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Tabulka II. Analýza vodného výluhu modifikované strusky (VPS-A) 

parametr hodnoty [mg dm
-3

] parametr hodnoty [mg dm
-3

] 

fluoridy < 0,1 Pb < 0,05 

chloridy 2,8 Sb < 0,006 

sírany 9,0 Se < 0,01 

DOC 11,2 Zn < 0,1 

As < 0,01 Al 0,24 

Ba 1,00 Ca 655 

Cd < 0,002 Fe < 0,03 

Cr < 0,03 K 13,1 

Cu < 0,03 Mg < 0,01 

Hg < 0,001 Mn < 0,02 

Mo 0,068 Na 12,7 

Ni < 0,03 Ti < 0,05 

 

 

 

 

 

Tabulka III. Pokračování analýzy vodného výluhu modifikované strusky (VPS-A) 

parametr hodnoty jednotky 

pH 11,3  

vodivost 748 mS m
-1

 

 

 

 

Tabulka IV. Vliv oxyhumolitu (OX) a zbytkového obsahu Cu(II) a Cd(II) na adsorpční 

kapacitu (qe) vysokopecní strusky VPS a VPS-A (madsorbentu = 0,25 g) pro fosfáty 

vzorek / qe 

(mg g
-1

) 
P P+Cu P+Cd P+OX P+Cu+OX P+Cd+OX 

VPS 9,74 9,82 9,65 26,49 27,63 27,99 

VPS-A 22,66 23,12 20,42 32,54 32,56 32,09 
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Tabulka V. ANC – křivka pro vzorek oxyhumolitu (OX) s konstantní iontovou silou, bez 

přítomnosti fosfátů 

vzorek č: cHCl 

(mol dm
-3

) 

pH 

 

vzorek č: cHCl 

(mol dm
-3

) 

pH 

1 0,00 8,54 7 0,24 0,88 

2 0,02 6,65 8 0,30 0,70 

3 0,04 4,36 9 0,40 0,63 

4 0,06 2,78 10 0,60 0,45 

5 0,10 1,54 11 0,80 0,31 

6 0,18 1,04    

Poměr pevné fáze (g)/ roztok (cm
3
): S/L = 1/50. 

 

 

Tabulka VI. Časový průběh adsorpce Cu(II) na oxyhumolitu 

t 

(h) 

qt 

(mg g
-1

) 

qt 

(mmol g
-1

) 

t/qt 

(h g mg
-1

) 

t/qt 

(h g mmol
-1

) 

qe-qt 

(mmol g
-1

) 

log (qe-qt) 

0,17 23,43 0,369 0,007 0,461 0,031 -1,509 

0,25 23,72 0,373 0,011 0,670 0,027 -1,569 

0,33 24,28 0,382 0,014 0,864 0,018 -1,745 

0,5 24,34 0,383 0,021 1,305 0,017 -1,770 

qe = 0,400 mmol g
-1

 

 

 

Tabulka VII. Vliv rovnováţného pH na adsorpční účinnost (E/mol.%) oxyhumolitu pro 

Cu(II) z jejich samostatných roztoků 

pH  

po filtraci 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

E 

(mol.%) 

1,40 179,30 7,49 29,46 

1,92 147,10 10,71 42,13 

2,33 117,00 13,72 53,97 

2,90 70,60 18,36 72,23 

3,83 12,71 24,15 95,00 

co = 254,2 mg dm
-3

 



 103 

 

 

Tabulka VIII. Vliv rovnováţného pH na adsorpční účinnost (E/mol.%) oxyhumolitu (OX) 

pro Cu(II) z roztoku obsahujícího i fosfáty 

pH  

po filtraci 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

E 

(mol.%) 

1,23 85,50 4,16 32,73 

1,46 80,75 4,64 36,47 

1,68 72,10 5,50 43,27 

1,96 60,10 6,70 52,71 

2,49 42,50 8,46 66,56 

2,97 18,35 10,88 85,56 

3,63 5,53 12,16 95,65 

co = 127,1 mg dm
-3 

 

 

 

Tabulka IX. Vliv rovnováţného pH na adsorpční účinnost (E/mol.%) pro Cu(II) na 

huminových kyselinách (HA) z jejich samostatných roztoků 

pH  

po filtraci 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

E 

(mol.%) 

1,48 124,20 13,00 51,14 

1,71 105,08 14,91 58,67 

1,96 82,90 17,13 67,39 

2,31 50,46 20,37 80,15 

3,06 16,79 23,74 93,40 

co = 254,2 mg dm
-3 
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Tabulka X. Vliv rovnováţného pH na adsorpční účinnost (E/mol.%) oxyhumolitu pro 

Cd(II) z jejich samostatných roztoků 

pH  

po filtraci 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

E 

(mol.%) 

2,01 430,80 1,88 4,19 

2,15 427,30 2,23 4,97 

2,45 412,50 3,71 8,26 

3,12 341,85 10,78 23,97 

3,84 179,15 27,05 60,16 

co = 449,64 mg dm
-3 

 

 

Tabulka XI. Vliv rovnováţného pH na adsorpční účinnost (E/mol.%) oxyhumolitu (OX) 

pro Cd(II) z roztoku obsahujícího i fosfáty 

pH  

po filtraci 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

E 

(mol.%) 

2,48 207,18 1,76 7,85 

2,81 183,08 4,17 18,57 

3,07 158,08 6,67 29,69 

3,33 133,18 9,16 40,76 

3,67 89,10 13,57 60,37 

co = 224,82 mg dm
-3 

 

Tabulka XII. Vliv rovnováţného pH na adsorpční účinnost (E/mol.%) oxyhumolitu (OX) 

pro fosfáty ze samostatného roztoku 

pH  

po filtraci 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

E 

(mol.%) 

1,72 284,5 4,16 12,76 

2,16 287,0 3,91 11,99 

2,59 282,0 4,41 13,52 

3,62 288,25 3,79 11,61 

co = 326,1 mg dm
-3 
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Tabulka XIII. Vliv rovnováţného pH na adsorpční účinnost (E/mol.%) oxyhumolitu (OX) 

pro fosfáty z roztoku obsahující také Cu(II) 

pH  

po filtraci 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

E 

(mol.%) 

1,23 141,31 2,17 13,33 

1,46 138,75 2,43 14,90 

1,68 147,71 1,53 9,41 

1,96 139,39 2,37 14,51 

2,49 140,67 2,24 13,72 

2,97 139,39 2,37 14,51 

3,63 146,50 1,66 10,15 

co = 163,05 mg dm
-3 

 

Tabulka  XIV. Naměřené hodnoty maximální adsorpce Cu(II) na oxyhumolitu 

co 

(mmol dm
-3

) 

co 

(mg dm
-3

) 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

ce/qe 

(g dm
-3

) 

ln ce ln qe 

0,5 31,775 1,361 3,041 0,448 0,308 1,112 

1 63,550 2,847 6,070 0,469 1,046 1,803 

2 127,100 10,119 11,698 0,865 2,314 2,459 

3 190,650 20,683 16,997 1,217 3,029 2,833 

4 254,200 32,026 22,217 1,442 3,467 3,101 

 

 

Tabulka XV. Naměřené hodnoty maximální adsorpce Cd(II) na oxyhumolitu 

co 

(mmol dm
-3

) 

co 

(mg dm
-3

) 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

ce/qe 

(g dm
-3

) 

ln ce ln qe 

0,2 22,482 5,240 1,724 3,039 1,656 0,545 

0,5 56,205 14,760 4,145 3,561 2,692 1,422 

1 112,410 33,970 7,844 4,331 3,525 2,060 

2 224,820 81,000 14,382 5,632 4,394 2,666 

3 337,230 140,730 19,650 7,162 4,947 2,978 

4 449,640 223,840 22,580 9,913 5,411 3,117 
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Tabulka XVI. Naměřené hodnoty maximální adsorpce fosfátů na oxyhumolitu 

co 

(mg dm
-3

) 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

ce/qe 

(g dm
-3

) 

ln ce ln qe 

100 26,52 0,609 43,55 3,278 -0,496 

200 55,805 0,942 59,24 4,022 -0,060 

400 114,862 1,558 73,72 4,744 0,443 

1000 296,715 2,938 100,99 5,693 1,078 

 

 

Tabulka XVII. Časový průběh adsorpce fosfátů na oxyhumolitu 

t 

(h) 

qt 

(mg g
-1

) 

qt 

(mmol g
-1

) 

t/qt 

(h g mmol
-1

) 

qe-qt 

(mmol g
-1

) 

log (qe-qt) 

0,25 2,99 0,097 2,577 0,052 -1,284 

1 3,17 0,102 9,804 0,047 -1,328 

1,5 3,23 0,104 14,423 0,045 -1,347 

2 3,35 0,108 18,519 0,041 -1,387 

8 3,98 0,129 62,016 0,020 -1,699 

24 4,15 0,134 179,104 0,015 -1,824 

72 4,49 0,145 496,552 0,004 -2,398 

120 4,55 0,147 816,327 0,002 -2,699 

qe = 0,149 mmol g
-1

 

 

Tabulka XVIII. Naměřené hodnoty maximální adsorpce fosfátů na původní vysokopecní 

strusce(VPS) 

co 

(mg dm
-3

) 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

ce/qe 

(g dm
-3

) 

ln ce ln qe 

100 0,17 6,486 0,026 -1,772 1,870 

200 16,51 9,738 1,695 2,804 2,276 

300 40,12 11,536 3,478 3,692 2,445 

400 70,40 12,000 5,867 4,254 2,485 

500 102,29 12,152 8,418 4,628 2,497 
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Tabulka XIX. Naměřené hodnoty maximální adsorpce fosfátů na modifikované 

vysokopecní strusce (VPS-A) 

co 

(mg dm
-3

) 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

ce/qe 

(g dm
-3

) 

ln ce ln qe 

200 0,01 13,038 0,0008 -4,605 2,568 

300 0,02 19,556 0,001 -3,912 2,973 

400 5,34 25,020 0,213 1,675 3,22 

500 32,04 26,202 1,223 3,467 3,226 

600 64,68 26,196 2,469 4,169 3,226 

700 98,89 25,876 3,823 4,594 3,253 

 

 

 

Tabulka XX. Časový průběh adsorpce fosfátů na původní vysokopecní strusce(VPS) 

t 

(h) 

qt 

(mg g
-1

) 

qt 

(mmol g
-1

) 

t/qt 

(h g mmol
-1

) 

qe-qt 

(mmol g
-1

) 

log (qe-qt) 

0,08 4,97 0,160 0,498 0,164 -0,786 

0,17 5,00 0,161 1,053 0,163 -0,789 

0,5 5,20 0,168 2,977 0,156 -0,807 

1 5,45 0,176 5,682 0,148 -0,830 

2 5,69 0,184 10,888 0,140 -0,853 

3 6,03 0,195 15,415 0,129 -0,888 

4 6,43 0,208 19,275 0,116 -0,934 

6 6,67 0,215 27,846 0,109 -0,964 

8 6,93 0,224 35,727 0,100 -1,000 

24 8,70 0,281 85,425 0,043 -1,366 

48 9,35 0,302 158,909 0,022 -1,659 

72 10,02 0,323 222,621 0,001 -3,236 

qe = 0,324 mmol g
-1
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Tabulka XXI. Časový průběh adsorpce fosfátů na modifikované vysokopecní strusce  

(VPS-A) 

t 

(h) 

qt 

(mg g
-1

) 

qt 

(mmol g
-1

) 

t/qt 

(h g mmol
-1

) 

qe-qt 

(mmol g
-1

) 

log (qe-qt) 

0,08 10,47 0,338 0,237 0,282 -0,550 

0,17 10,51 0,339 0,501 0,281 -0,552 

0,5 10,47 0,338 1,478 0,282 -0,550 

1 15,36 0,496 2,016 0,124 -0,906 

2 15,55 0,502 3,983 0,118 -0,928 

3 16,04 0,518 5,792 0,102 -0,991 

4 16,19 0,523 7,650 0,097 -1,013 

6 16,50 0,533 11,264 0,087 -1,059 

8 16,95 0,547 14,616 0,073 -1,139 

24 18,09 0,584 41,095 0,036 -1,444 

48 19,09 0,616 77,884 0,004 -2,432 

72 19,16 0,619 116,357 0,001 -2,916 

qe = 0,620 mmol g
-1

 

 

 

 

Tabulka XXII. Naměřené hodnoty maximální adsorpce Cu(II) na původní vysokopecní 

strusce(VPS) 

co 

(mmol dm
-3

) 

co 

(mg dm
-3

) 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

ce/qe 

(g dm
-3

) 

ln ce ln qe 

0,2 12,708 0,195 2,503 0,078 -1,637 0,917 

0,5 31,770 0,816 6,191 0,132 -0,204 1,823 

1 63,540 23,003 8,108 2,837 3,136 2,093 

2 127,080 71,285 11,159 6,388 4,267 2,412 

3 190,62 128,250 12,474 10,281 4,854 2,524 

4 254,160 178,505 15,131 11,797 5,185 2,717 
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Tabulka XXIII. Naměřené hodnoty maximální adsorpce Cu(II) na modifikované 

vysokopecní strusce (VPS-A) 

co 

(mmol dm
-3

) 

co 

(mg dm
-3

) 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

ce/qe 

(g dm
-3

) 

ln ce ln qe 

0,2 12,708 0,748 2,392 0,312 -0,291 0,872 

0,5 31,770 3,353 5,683 0,590 1,210 1,738 

1 63,540 27,138 7,281 3,727 3,301 1,985 

2 127,080 77,373 9,942 7,783 4,349 2,297 

3 190,620 124,705 13,183 9,460 4,826 2,579 

4 254,160 176,514 15,529 11,367 5,173 2,743 

 

 

 

 

 

Tabulka XXIV. Naměřené hodnoty maximální adsorpce Cd(II) na původní vysokopecní 

strusce(VPS) 

co 

(mmol dm
-3

) 

co 

(mg dm
-3

) 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

ce/qe 

(g dm
-3

) 

ln ce ln qe 

0,2 22,482 0,231 4,450 0,052 -1,465 1,493 

0,5 56,205 0,840 11,073 0,076 -0,175 2,405 

0,75 84,3075 21,380 12,586 1,699 3,062 2,533 

1 112,410 47,926 12,897 3,716 3,870 2,557 

1,5 168,615 110,770 11,569 9,575 4,707 2,448 

2 224,820 160,88 12,788 12,581 5,081 2,549 

3 337,23 273,105 12,825 21,295 5,610 2,551 

4 449,640 376,975 14,533 25,939 5,932 2,676 
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Tabulka XXV. Naměřené hodnoty maximální adsorpce Cd(II) na modifikované 

vysokopecní strusce (VPS-A) 

co 

(mmol dm
-3

) 

co 

(mg dm
-3

) 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

ce/qe 

(g dm
-3

) 

ln ce ln qe 

0,2 22,482 0,170 4,462 0,038 -1,773 1,496 

0,5 56,205 2,285 10,784 0,212 0,826 2,378 

0,75 84,3075 30,940 10,674 2,899 3,432 2,368 

1 112,410 51,578 12,167 4,239 3,943 2,499 

1,5 168,615 121,590 9,405 12,928 4,801 2,241 

2 224,820 167,990 11,366 14,780 5,124 2,431 

3 337,23 279,635 11,519 24,276 5,633 2,444 

4 449,640 385,075 12,913 29,821 5,953 2,558 

 

 

 

 

 

Tabulka XXVI. ANC – křivka pro vzorek původní vysokopecní strusky VPS, bez 

přítomnosti fosfátů 

vzorek č: cHCl 

(mol dm
-3

) 

pH 

 

vzorek č: cHCl 

(mol dm
-3

) 

pH 

1 0 11,26 7 28 12 

2 0,02 9,12 8 25 15 

3 0,04 8,55 9 20 20 

4 0,06 8,07 10 10 30 

5 0,1 7,97 11 0 40 

6 0,18 5,04    

Poměr pevné fáze (g)/ roztok (cm
3
): S/L = 1/50. 
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Tabulka XXVII. ANC – křivka pro vzorek modifikované vysokopecní strusky VPS-A, bez 

přítomnosti fosfátů 

vzorek č: cHCl 

(mol dm
-3

) 

pH 

 

vzorek č: cHCl 

(mol dm
-3

) 

pH 

1 0 12,29 7 0,24 6,23 

2 0,02 11,84 8 0,3 4,19 

3 0,04 11,13 9 0,4 2,98 

4 0,06 9,25 10 0,6 0,71 

5 0,1 8,15 11 0,8 0,36 

6 0,18 7,23    

Poměr pevné fáze (g)/ roztok (cm
3
): S/L = 1/50. 

 

Tabulka XXVIII. ANC – křivka pro vzorek původní vysokopecní strusky VPS pouţité ve 

dvoustupňové selektivní adsorpci 

vzorek č: cHCl 

(mol dm
-3

) 

pH 

 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

E 

(mol.%) 

D 

(mol.%) 

1 0,01 8,83 4,56 13,82 98,36 1,64 

2 0,02 8,50 4,12 13,84 98,51 1,49 

3 0,04 8,03 4,78 13,81 98,29 1,71 

4 0,06 7,55 6,06 13,75 97,86 2,14 

5 0,08 7,04 9,20 13,59 96,73 3,27 

6 0,10 6,73 12,38 13,43 95,59 4,41 

7 0,12 6,51 13,86 13,36 95,09 4,91 

8 0,18 4,66 5,86 13,76 97,94 2,06 

9 0,24 3,42 29,32 12,58 89,54 10,46 

10 0,30 2,93 79,82 10,06 71,60 28,4 

11 0,40 2,15 151,66 6,47 46,05 53,95 

12 0,60 0,77 181,54 4,97 35,37 64,63 

13 0,80 0,48 275,04 0,30 2,12 97,88 

Počáteční koncentrace fosforu v roztoku co = 281,0 mg dm
-3

, 

poměr pevné fáze (g)/ roztok (cm
3
): S/L = 1/50. 
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Tabulka XXIX. ANC – křivka pro vzorek modifikované vysokopecní strusky VPS-A 

pouţité ve dvoustupňové selektivní adsorpci 

vzorek č: cHCl 

(mol dm
-3

) 

pH 

 

ce 

(mg dm
-3

) 

qe 

(mg g
-1

) 

E 

(mol.%) 

D 

(mol.%) 

1 0,01 8,87 3,02 16,07 99,08 0,92 

2 0,02 8,75 2,55 16,09 99,20 0,80 

3 0,04 8,25 5,13 15,96 98,40 1,60 

4 0,06 8,12 3,91 16,02 98,77 1,23 

5 0,08 7,88 3,77 16,03 98,83 1,17 

6 0,10 7,53 9,38 15,75 97,10 2,90 

7 0,12 7,23 10,15 15,71 96,86 3,14 

8 0,18 6,67 11,51 15,64 96,42 3,58 

9 0,24 5,19 10,66 15,69 96,73 3,27 

10 0,30 3,36 28,34 14,80 91,25 8,75 

11 0,40 2,22 167,20 7,86 48,46 51,54 

12 0,60 0,80 213,52 5,54 34,16 65,84 

13 0,80 0,50 318,18 0,31 1,92 98,08 

Počáteční koncentrace fosforu v roztoku co = 324,4 mg dm
-3

, 

poměr pevné fáze (g)/ roztok (cm
3
): S/L = 1/50. 
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