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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 adsorbentu pouţitého v prvním stupni sorpčního procesu na 

adsorpční účinnost adsorbentu ve druhém stupni tohoto procesu 

 získat adsorpční produkt s obsahem vápníku, hořčíku a vysokým obsahem 

biologicky dostupného fosforu dále vyuţitelný jako fosfátové hnojivo. 

 

3. Metody odstranění těžkých kovů a fosfátů 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 [1].  

 

 Mezi další metody odstraňování iontů těţkých kovů patří biosorpce a adsorpce [2]. 

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 [3], uhlí [4] a oxyhumolity [5]. 

 

Pro odstranění fosfátových iontů pouţívá většina ČOV v ČR 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 [6]. 
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Další metodou pouţívanou k odstraňování fosfátových iontů z vodných roztoků je 

adsorpce. Jako účinné adsorbenty fosfátových iontů se jeví látky na bázi oxidové soustavy 

CaO-MgO-Al2O3-SiO2, např. vysokopecní strusky [7, 8] nebo sloučeniny hydrotalcitového 

typu [9, 10]. Nevýhodou těchto systémů je skutečnost, ţe nejsou selektivní a současně 

s fosfáty adsorbují také ionty těţkých kovů [11, 12]. V práci [13] 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. 

 

4. Charakterizace použitých adsorbentů 

 

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. 1 [14]. Zrnitost vzorku byla sítováním upravena 

pod 2 mm.  

 

Tabulka 1 Jakostní analýza adsorbentu 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 

 

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 15 Sloţení obou pouţitých vzorků strusek shrnuje Tab. 2. Zrnitost obou strusek 

byla upravena pod 0,1 mm drcením a sítováním. 

 

Tabulka 2 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. Hodnoty wo původní a 

modifikované vysokopecní  strusky (wo = 0,002 cm
3
 g

-1
, resp. 0,005 cm

3
 g

-1
) neodpovídají 

běţným mikroporézním materiálům. Z tohoto důvodu pak hodnoty S
mi

 spíše charakterizují 

celkový povrch obou vzorků strusek. Modifikovaná vysokopecní struska (VPS-A) má 

výrazně větší celkový povrch (S
mi

 = 14,0 m
2
 g

-1
) neţ struska původní (S

mi
 = 6,1  m

2
 g

-1
).  

 

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. 3. Zahříváním hydrotalcitu při 

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

 

Tabulka 3 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 

 

5. Výsledky a diskuze 

 

5.1. Adsorpce iontů těžkých kovů a fosfátů na oxyhumolitu 

 

Oxyhumolit (oxidované mladé hnědé uhlí) je druh zrnitého uhlí s nízkým stupněm 

prouhelnění, jenţ má tmavě hnědou aţ hnědošedou barvu. 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 ionty těţkého kovu i fosfáty. 

 

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, která leţí v intervalu pH = 1 – 3,8, kde má 

oxyhumolit dostatečnou adsorpční stabilitu a relativně dobrou filtrovatelnost. V této oblasti 
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pak byla studována adsorpce iontů těţkých kovů a fosfátů ze samostatných i společných 

roztoků. 

 

5.1.1. Kinetické testy a adsorpční izotermy 

 

Z výsledků kinetických měření vyplývá, ţe adsorpční rovnováha pro Cu(II) i Cd(II) 

se ustavuje jiţ po 30 minutách (Obr. 1), pro fosfátové ionty aţ po 8 hodinách (Obr. 2). 

Získaná data byla vyhodnocena pomocí kinetických modelů pseudoprvního a 

pseudodruhého řádu. Adsorpci Cu(II) i fosfátů na oxyhumolitu lépe popisuje kinetický 

model pseudodruhého řádu. 
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Obr. 1 Časový průběh adsorpce Cu(II) a Cd(II) na oxyhumolitu 
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Obr. 2 Časový průběh adsorpce fosfátů na oxyhumolitu 
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V pracovní oblasti oxyhumolitu byl sledován vliv rovnováţného pH na adsorpci 

Cu(II), Cd(II) a fosfátů. Bylo zjištěno, ţe s rostoucí hodnotou rovnováţného pH adsorpční 

účinnost (E) pro oba sledované ionty kovů lineárně roste. 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. Bylo zjištěno, ţe na 

rozdíl od těţkých kovů adsorpční účinnost (E) fosfátů nezávisí na hodnotě rovnováţného pH 

a pohybuje se stále kolem 13%. Podobné výsledky byly získány i pro roztoky obsahujících 

společně ionty těţkého kovu i fosfáty. Vliv pH na adsorpci Cu(II), Cd(II) a fosfátů shrnuje 

Obr. 3. 
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Obr. 3 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. 

 

Získaná adsorpční data byla vyhodnocena pomocí modelů Langmuierovy a 

Frendlichovy adsorpční izotermy (Tab. 4). 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. 

Z vypočtených hodnot teoretické saturační kapacity (qm) uvedených v Tab. 4 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 
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oba kovy podobné hodnoty. Vysvětlením můţe být rozdílný iontový poloměr obou 

sledovaných kovů. Iontový poloměr Cu(II) je 72 pm a pro Cd(II) činí 97 pm.  

 

Adsorpci fosfátů lépe charakterizuje Freundlichova izoterma (Tab. 4). K záchytu 

fosfátů oxyhumolitem tedy zřejmě dochází formou fyzikální adsorpce, coţ by vysvětlovalo 

nezávislost adsorpčního procesu na hodnotě rovnováţného pH. 

 

Tabulka 4 Přehled konstant Langmuirovy a Freundlichovy izotermy pro Cu(II), Cd(II) a 

fosfáty (H2PO4
-
) na oxyhumolitu (OX) 

 

5.1.2. Identifikace adsorpčních mechanizmů 

 

Pro objasnění mechanismů záchytu těţkých kovů na oxyhumolitu byla vyuţita FTIR 

spektra, jenţ ukázala, ţe Cu(II) a Cd(II) se adsorbují na stejná aktivní místa povrchu 

oxyhumolitu. Jedná se především o vazby na karboxylové skupiny huminových kyselin, 

v menší míře se uplatňují i vazby na fenolické skupiny. 

 

Pro vysvětlení způsobu vazby sledovaných iontů kovů na oxyhumolitu a identifikaci 

aktivních míst oxyhumolitu, na nichţ dochází k záchytu fosfátů, byla provedena separace 

jeho jednotlivých sloţek. Majoritně jsou zastoupeny huminové kyseliny (HA), minoritními 

sloţkami jsou nerozpustný zbytek (SR), jehoţ hlavní anorganickou sloţkou je kaolinit 

Al2Si2O5(OH)4, a malé mnoţství fulvokyselin (FA). Na těchto vyseparovaných sloţkách a 

na čistém kaolinitu byla sledována adsorpce Cu(II) a fosfátů (Tab. 5). 

 

Z Tab. 5 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 

 Langmuirova izoterma Freundlichova izoterma 

OX 

 

qm 

(mg g
-1

 ) 

qm 

(mmol g
-1

 ) 

KL 

(dm
3
 g

-1
) 

R
2
 β KF R

2
 

Cu(II)  29,419 0,463 2,295 0,968 0,603 2,820 0,987 

Cd(II)  33,049 0,294 0,324 0,996 0,697 0,608 0,988 

H2PO4
-
 5,110 0,165 0,022 0,945 0,657 0,069 0,999 
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zastoupení jednotlivých sloţek v oxyhumolitu je jasné, ţe největší podíl na záchytu těţkých 

kovů z vodných roztoků mají huminové kyseliny. Největší adsorpční účinnosti                   

(E = 16,02%) pro fosfát dosahuje nerozpustný zbytek (SR). K záchytu fosfátů dochází 

v menší míře také na čistém kaolinitu a izolovaných huminových kyselinách. Zjištěné 

poznatky o mechanismech adsorpce Cu(II) a fosfátů na oxyhumolitu byly publikovány v 

práci [16]. 

 

Tabulka 5 Srovnání adsorpčních účinností (E/mol.%) pro Cu(II) a fosfáty na izolovaných 

sloţkách oxyhumolitu 

adsorbent 
E (%) 

pro Cu(II) 

E (%) 

pro fosfáty 

kaolinit 14,12 5,81 

SR 95,48 16,02 

HA 97,54 7,2 

 

5.2. Adsorpce fosfátů na vysokopecní strusce 

 

Jako adsorbent fosfátů ve druhém stupni dvoustupňové selektivní adsorpce byla 

pouţita vysokopecní struska, která vzniká při průmyslové výrobě surového ţeleza ve vysoké 

peci. 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 

[17]. 

 

5.2.1. Kinetické testy a adsorpční izotermy 

 

Z výsledků měření časové závislosti adsorpce fosfátů na obou vzorcích strusek bylo 

zjištěno, 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. Kinetiku adsorpce fosfátů na testovaných struskách 

lépe charakterizuje kinetický model pseudodruhého řádu. 

 

Ze srovnání adsorpčních účinností původní (E = 80 mol.%) a modifikované             

(E = 99 mol.%) strusky vyplývá, ţe účinnějším adsorbentem fosfátů je modifikovaná struska 

(VPS-A), coţ potvrzují také hodnoty teoretických saturačních kapacit. Pro původní strusku, 
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resp. modifikovanou strusku čini hodnata teoretické saturační kapacity qm = 12,36 mg g
-1

, 

resp. qm = 25,97 mg g
-1

. Adsorpci fosfátů na obou vzorcích lépe charakterizuje 

Langmuierova adsorpční izoterma.  

 

Příčinou lepších adsorpčních vlastností modifikované strusky (VPS-A) ve srovnání 

s původní struskou (VPS) je vznik krystalických fází obsahujících vápník (CaCO3, různé 

formy (CaO,MgO)4Al2O3(H2O)13 a CaO-SiO2-H2O) jako důsledek alkalické aktivace 

amorfní strusky. Vznik krystalických fází vede 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 18. U vzorku původní strusky (VPS) byl podíl fosforu vázaného na vápník 91,8 

mol.%, u modifikované strusky (VPS-A) došlo k jeho zvýšení na 99,0 mol.%. 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 8. 

 

5.3. Adsorpce iontů těžkých 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 12. 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 11. 

 

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. 

Adsorpční účinnost (E) pro Cu(II) i Cd(II) se pohybovala kolem 60% pro původní strusku a 

okolo 50% pro modifikovanou strusku. Získaná adsorpční data byla opět vyhodnocena 

pomocí modelů Langmuierovy a Frendlichovy adsorpční izotermy. Průběh adsorpce iontů 
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těţkých kovů na obou testovaných struskách (VPS a VPS-A) lze popsat Langmuirovou 

adsorpční izotermou. Hodnoty teoretických saturačních kapacit (qm) obou zachycených 

kovů v mg g
-1

 jsou přibliţně stejná, coţ lze opět vysvětlit jejich rozdílnými iontovými 

poloměry. Pro původní strusku byla hodnota teoretické saturačníé kapacity kolem 14 mg g
-1

 

a pro modifikovanou strustu okolo 13 mg g
-1

. Jako nepatrně lepší adsorbent se ukazuje 

původní struska. V případě modifikované strusky je pokles adsorpční účinnosti zřejmě 

způsoben její aktivací pomocí Ca(OH)2. 

 

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 19. 

 

5.4. Adsorpce fosfátů a iontů těžkých kovů hydrotalcitu 

 

Jednou z fází, které vznikají hydratací vysokopecních strusek, je hydrotalcitová fáze 

20. 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.  

 

5.4.1. Adsorpce fosfátů a iontů těžkých kovů na hydrotalcitu 

 

Adsorpce fosfátů z vodných roztoků bez úpravy pH byla podrobně popsána v práci 

9. V prvním stupni dvoustupňové selektivní adsorpce bylo ovšem pH roztoku upraveno 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. 

 

Podobně jako u vysokopecní strusky byla také na hydrotalcitech sledována adsorpce 

Cu(II) a Cd(II) ze samostatných roztoků při hodnotách rovnováţného pH < 4. Adsorpční 

účinnost (E) původního hydrotalcitu, resp. kalcinovaného hydrotalcitu pro Cu(II) činila 

35,63%, resp. 54,04% a pro Cd(II) 15,71%, resp. 16,87%. Výsledky adsorpčních testů na 
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obou formách hydrotalcitu byly  vztaţené na stejný oxidový obsah. 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 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 9, 10. Naopak ze srovnání adsorpčních účinností 

(E/mol.%) vzorků hydrotalcitu a vysokopecní strusky pro těţké kovy vyplývá, ţe hydrotalcit 

má menší adsorpční účinnost neţ vysokopecní struska. Důvodem můţe být kladně nabitý 

povrch hydrotalcitů, který odpuzuje kationty kovů.  

 

5.5. Dvoustupňová selektivní adsorpce iontů těžkých 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 [17]. 
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5.5.1. 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. 4. Z obrázku 

vyplývá, ţe adsorpční účinnost pro Cu(II) byla kolem 90 mol.%. V případě Cd(II) se 

pohybovala okolo 60 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. 4 První stupeň dvoustupňové selektivní adsorpce Cu(II) a fosfátů ze 

společného roztoku. 

 

5.5.2. 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. 5). 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. 6. 

 

Z Tab. 6 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 
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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). Získané výsledky jsou v dobré shodě s hodnotami 

adsorpčních maxim (qm) pro oba vzorky strusek. Přítomnost zbytkového kovu má tedy 

zanedbatelný vliv na adsorpční účinnost vysokopecních strusek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 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 6 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 

 

 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. 
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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. 6. 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 pozitivní vliv oxyhumolitu je obecnější a ovlivňuje nejen 

adsorpční účinnost vysokopecní strusky, ale i jiných adsorbentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Srovnání adsorpční účinnosti (E/mol.%) oxidových soustav              

(madsorbentu = 0,25 g) pro fosfáty při pouţití oxyhumolitu (OX) a bez oxyhumolitu. 
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5.5.3. 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. Bylo zjištěno, ţe v případě původní strusky (VPS) podporuje přítomnost 

huminových látek a zbytků huminových kyselin v roztoku tvorbu hydroxyapatitové fáze. U 

modifikované strusky (VPS-A) dochází prostřednictvím karboxylových skupin k interakci 

zbytků huminových kyselin s Ca(II) aktivované strusky, coţ vede ke vzniku povrchových 

komplexů. Následná ligandová výměna huninových zbytků za fosfáty [21] pak můţe 

vysvětlovat zvýšení adsorpční kapacity modifikované strusky (VPS-A). 

 

5.5.4. 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.  

 

Desorpce kationtů těţkého kovu z oxyhumolitu (OX) je zaloţena na jejich  vytěsnění 

silnou anorganickou kyselinou (HCl). Jako optimální se jeví koncentrace HCl 1 mol dm
-3

. Z 

časové závislosti účinnosti desorpce (D/mol.%) Cu(II) z oxyhumolitu 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. 

 

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. Byl identifikován karbonátový a hliníkový interval. Rovněţ 

byl posuzován vliv rovnováţného pH na desorpci (D/mol.%) fosfátů z vysokopecních 

strusek. Bylo zjištěno, ţe s klesající hodnotou rovnováţného pH desorpce fosfátů roste. Je to 

způsobeno rozkladem strusek. Výrazný nárůst desorpční účinnosti nastává při hodnotách pH 

menších neţ 4, kdy kromě výrazné destrukce adsorbentu dochází také k uvolňování 

povrchově vázaného fosfátu postupným rozkladem hydroxyapatitové fáze (Ca5(PO3)3OH). 
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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. 

 

Desorpce fosfátů v neutrální a zásadité oblasti pH byla provedena podle práce 10 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 a 

celkovou desorpční účinnost (D) po druhé desorpci ukazuje Tab. 7. Z tabulky je zřejmé, ţe 

v případě původní strusky přítomnost oxyhumolitu podporuje 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.  

 

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 

účinnosti (D) byla desorpce opakována. Výsledky shrnuje Tab. 8. Z tabulky je zřejmé, ţe 

desorpce fosfátů vázaných hydrotalcitem bez přítomnosti oxyhumolitu je v dobré shodě 

s výsledky práce 10, kde desorpční účinnost pro kalcinovaný hydrotalcit činila 38,37%. 

Přítomnost oxyhumolitu se u původní i kalcinované formy hydrotalcitu projevila poklesem 

desorpční účinnosti. Přítomnost zbytkového oxyhumolitu vede, podobně jako u VPS,           

k pevnější  vazebné interakci fosfát-hydrotalcit (patrně vznik stálejších komplexů, 

interkalace do mezivrství), coţ se pak projevuje horší dostupností zachyceného fosforu. 
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Tabulka 7 Vliv oxyhumolitu (OX) na desorpční účinnost (D/mol.%) fosfátů ze vzorků 

vysokopecních strusek po první desorpci pomocí 5% roztoku Na2CO3 

1.desorpce 

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 

2.desorpce 

VPS 87,50 99,44 63,44 61,44 

VPS-A 24,05 23,40 59,75 58,47 

 

Tabulka 8 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 

 

5.5.4.1.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. 9. 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. 
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Tabulka 9 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 

 

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 
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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. Jako modelová soustava pro ověření získaných poznatků slouţil 

hydrotalcit, který je jedním z hydratačních produktů vysokopecní strusky. Na těchto 

sorbentech 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 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 %. 
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Vliv oxyhumolitu pouţitého v prvním stupni na desorpci fosfátů ve druhém stupni 

byl pozorován také na hydrotalcitu a jeho kalcinované formě. U obou vzorků vedla 

přítomnost oxyhumolitu k poklesu desorpční účinnosti. Z výsledků je zřejmé, ţe obsah 

zbytkového oxyhumolitu vede, podobně jako u VPS, k pevnější  vazebné interakci fosfát-

hydrotalcit (patrně vznik stálejších komplexů, interkalace do mezivrství), coţ se pak 

projevuje horší dostupností zachyceného fosforu. 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 

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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