
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Univerzitní studijní program - Nanotechnologie                

 

 

SOUHRN DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

Aplikace organicky modifikovaného vermikulitu pro sorpce 

znečišťujících látek 

(Application of organically modified vermiculite for sorption of 

pollutants) 

 

Ing. Marcel Mikeska 

Školitel: doc. Ing. Daniela Plachá, PhD. 

Studijní program: Nanotechnologie 

Ostrava, 2018 



2 

 

Oponenti disertační práce: 

doc. Ing. Barbora Doušová, CSc., 

Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc., 

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě 

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 

Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská- TUO Ostrava 

 

Členové komise: 

prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc., předseda 

prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., místopředseda 

Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

doc. Ing. Barbora Doušová, CSc. 

Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. 

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě 

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 

doc. Ing. Jana Kukutschová, Ph.D. 

doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 

doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D., školitel 

Termín a místo konaní obhajoby disertační práce: 12. října 2018 v 9.30 hod., Centrum 

nanotechnologií (budova N), místnost N319. 

 



3 

 

Abstrakt  

Disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací modifikovaných forem vermikulitů a 

jejich využitím při adsorpci organických látek z vodného prostředí. Hlavním cílem práce je 

studium sorpčních vlastností modifikovaných vermikulitů pro vybrané organické látky 

při použití kolonové sorpce a možností regenerace použitého sorbentu extrakční a termickou 

metodou. Bylo připraveno několik typů organicky modifikovaných vermikulitů, které byly 

charakterizovány metodou rentgenové práškové difrakční analýzy, infračervenou spektrometrií 

a analýzou obsahu fázového uhlíku. Takto připravené modifikované vermikulity byly využity 

k adsorpci vybraných organických látek při vsádkové a kolonové sorpci v laboratorních 

podmínkách. Následovně byly použity při adsorpci organických látek z kontaminovaných vod 

na reálných lokalitách při aktivním sanačním zákroku. Techniky regenerace byly zkoumány 

u sorbentů, jež byly použity při adsorpci organických látek z průmyslové odpadní vody.   

 

Klíčová slova: jílové minerály, vermikulit, organicky modifikovaný vermikulit, adsorpce, 

desorpce, regenerace. 
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Úvod 

Využitím jílových minerálů a jejich modifikovaných forem v různých aplikacích se 

dlouhodobě zabývá řada vědeckých pracovišť. Významnou vlastností jílových minerálů 

z hlediska využití je mimo jiné schopnost adsorpce jiných molekul. Přírodní jílové minerály 

mají hydrofilní vlastnosti a obecně je známo, že adsorbují polární molekuly. Jednoduchou 

modifikací na bázi iontové výměny spojenou se zavedením organických kationů s různě 

dlouhými uhlíkatými řetězci do jejich struktury dochází k výrazné změně jejich adsorpčních 

vlastností a účinnost se dále rozšiřuje na látky nepolární povahy, např. na organické sloučeniny, 

které se v životním prostředí výrazně projevují jako toxické znečišťující látky s negativními 

vlivy na živé organismy. Modifikace jílových minerálů pomocí různých organických sloučenin, 

zejména kvartérních amoniových solí, tak hraje důležitou roli při posilování vlastností těchto 

materiálů, což přitahuje velkou pozornost odborné veřejnosti. Výsledný získaný materiál má 

velký potenciál při uplatnění v environmentálních aplikacích, jako je čištění odpadních vod, 

odstranění starých ekologických zátěží a imobilizace znečišťujících látek v životním prostředí. 

Převážná většina studií zaměřených na využití modifikovaných jílových minerálů pro 

sorpce organických látek se zabývá hlavně skupinou smektitů  a to s využitím vsádkového typu 

sorpce. Téma této disertační práce se zaměřuje na využití doposud z hlediska sorpčních procesů 

méně studovaného modifikovaného vermikulitu pro adsorpci organických látek s využitím 

dynamické (průtokové nebo kolonové) sorpce. Významnou část tvoří rovněž studium možnosti 

využití nebo likvidace použitého sorbentu. 

Cíle disertační práce: 

1) Studium sorpčních vlastností modifikovaných vermikulitů pro vybrané látky při využití 

kolonové sorpce 

2) Studium možnosti regenerace použitého sorpčního materiálu na bázi modifikovaného 

vermikulitu extrakční metodou 

3) Studium možnosti regenerace použitého sorpčního materiálu na bázi modifikovaného 

vermikulitu termickou metodou 
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1. Teoretická část 

1.1. Obecná charakteristika jílových minerálů 

Obecně platí, že jíl je směsný přírodní materiál, který je plastický při přiměřeném 

obsahu vody, primárně složený z jemně zrnitých minerálů a ztvrdne při vysušení nebo vypálení 

[1].  

Křemičitany (silikáty) jsou nejvýraznější kategorií jílových minerálů, a to jednak 

vzhledem k počtu jejich druhů, a vzhledem k celkovému zastoupení v zemské kůře. Jsou 

složeny převážně z křemíku a kyslíku, tedy ze dvou nejrozšířenějších prvků v zemské kůře 

[1,2]. 

1.1.1. Fylosilikáty 

Fylosilikáty jsou vrstevnaté silikáty. Jednotlivé vrstvy jsou tvořeny základními 

koordinačními polyedry (obrázek 1), a to tetraedry [TO4]m- a oktaedry [MA6]n-, které tvoří 

strukturu fylosilikátů. T ve strukturním vzorci označuje ústřední kationy tetraedrů, s nejčastěji 

se vyskytujícími Si4+, případně Al3+. Centrální kationy a anionty oktaedrů jsou označeny jako M 

a A. Tetraedry i oktaedry nejsou ve fylosilikátech uspořádány pravidelně – ve strukturách 

dochází k různým deformacím [3,4]. 

1.1.2. Skupina vermikulitu 

Skupina vermikulitu představuje skupinu jílových minerálů, pro které je charakteristická 

vrstevnatá struktura. V přírodě se vyskytují jako šupinkovité agregáty (někdy se lze setkat 

i s velkými a dobře vyvinutými tabulkovitými krystaly) [4]. 

Minerály obsahují vrstvy typu 2:1, kdy oktaedrická síť sdílí aniony se dvěma okolními 

sítěmi tetraedrů. Náboj vrstev 2:1 se u vermikulitů obvykle pohybuje v rozmezí x = 0,6 – 0,9. 

V mezivrství jsou přítomny molekuly vody a hydratované vyměnitelné kationy. Hlavními 

prvky, které jsou přítomny v silikátových vrstvách, jsou Si, Al, Mg a O. Původní mezivrstevné 

kationy lze vyměnit za jiné. Podle dominujícího mezivrstevného kationu jsou vermikulity 

nezřídka označovány předponou, která specifikuje jeho přítomnost. Pokud je přírodní Mg-

vermikulit dále modifikován kationy Ba2+, jedná se o Ba-vermikulit [4–7]. 

Vermikulit má obecný chemický vzorec (Si4-xAlx)IV(Mg3-yMy
3+)VIO10(OH)2,(x-y)/2 

Mg2+, kde prvky v první kulaté závorce představují kationy tetraedrické vrstvy, prvky ve druhé 

kulaté závorce představují kationy oktaedrické vrstvy a prvky ve čtvrté závorce představují 

výměnné kationy v mezivrství [5]. Jeho chemické složení je poměrně kolísavé: 37-42 % SiO2, 

10-13 % Al2O3, 5-17 % Fe2O3, 14-23 % MgO, 1-3 % FeO a 8-18 % H2O. U přírodních 

vermikulitů je nejčastějším mezivrstevným výměnným kationem Mg2+, jehož obsah může být 

zastoupen také K+, Li+, Ca2+ a dalšími [1,4–7].  
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Obrázek 1: Krystalografická struktura vermikulitu [8]. 

Vermikulity jsou ve své přírodní podstatě hydrofilní a nemají afinitu k nepolárním 

organickým látkám. V této formě mají výbornou schopnost sorpce pro kationy a polární 

molekuly, což je způsobeno vysokým měrným povrchem a negativním nábojem. Z toho důvodu 

mají vysokou tendenci adsorbovat anorganické kationy mnohem lépe než nepolární organické 

látky. Modifikaci jejich struktury dochází ke změně jejich vlastností a s přidáním kvartérních 

amoniových solí jejich hydrofilnost klesá, což zvyšuje jejich afinitu k nepolárním organickým 

látkám [5,6,9]. 

1.2. Interkalace jílových minerálů 

Interkalace vermikulitu, podobně jako v případě jiných vrstevnatých minerálů, se 

provádí  iontovýměnnými reakcemi, kdy se kationy přítomné v mezivrstevném prostoru 

vyměňují, např. za kationy Na+ a následovně jsou do mezivrstevných prostor zaváděny 

organické kationy (interkalace). Pojem interkalace v této studii představuje modifikaci struktury 

jílového minerálu vpravením cizích molekul (tzv. interkalantů) do mezivrstevných prostor 

[6,7,9,10]. 

Na obrázku 2 je zobrazena iontová výměna, kdy se do mezivrstevného prostoru jílového 

minerálu zavádějí kationy Na +.  

 

Obrázek 2: Zavádění kationů Na+ do mezivrstevné struktury jílového minerálu. 
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O interkalovaném materiálu lze hovořit pouze, pokud při samotné interkalaci dojde 

k oddálení jednotlivých silikátových vrstev, avšak jeho vrstevnatý charakter zůstane zachován. 

Naproti tomu, pokud je vrstevnatá struktura úplně porušena, jedná se o exfoliovaný 

(delaminovaný) jílový minerál. Jestliže jsou destičky řádně exfoliovány, dosahují tloušťky cca. 

1 nm a mají příčný rozměr 30 - 50 nm [6,7,9,10]. 

1.2.1. Interkalace organickými kationy 

Organické kationy mohou být interkalovány do struktury vermikulitu při výměně 

anorganických kationů vyrovnávajících strukturní negativní náboj na silikátové vrstvě. Spojení 

mezi organickými kationy a povrchem vermikulitu je v podstatě elektrostatické. Při procesu 

interkalace nastávají i další interakce, jako například se tvoří vodíkové vazby mezi organickými 

kationy, které jsou protonovými dárci, a residuální vodou nebo kyslíkovými rovinami 

vermikulitu, a dále také vznikají van der Walsovy přitažlivé síly mezi povrchem minerálu a 

alifatickými zbytky [6,9,11]. 

1.3. Teorie vsádkové adsorpce 

Adsorpce má pro vodárenské technologie mimořádný význam [12]. Adsorpce je proces, 

při kterém dochází ke kumulaci látek v plynném nebo kapalném stavu na povrchu (fázovém 

rozhraní) pevné látky na základě účinku mezipovrchových přitažlivých sil.  Látka, která se 

adsorbuje, se nazývá adsorbát a látka, na jejíž povrch jsou částice adsorbovány, se nazývá 

adsorbent [12–16].  

Adsorbenty lze rozdělit na polární adsorbenty (silikagel, jílové minerály) či nepolární 

adsorbenty (aktivní uhlí, organicky modifikované jílové minerály). Polární adsorbenty lépe 

adsorbují polární látky, nepolární adsorbenty více adsorbují nepolární látky. Acidobazické 

vlastnosti závisí na hodnotě pH nulového bodu náboje a na hodnotě pH prostředí [12].  

1.3.1. Adsorpční modely 

Adsorpční modely, též izotermy, definují závislost adsorbovaného množství na 

koncentraci rozpuštěné látky v roztoku za konstantní teploty. Pro adsorpci z roztoků obvykle 

vyhovuje Langmuirova či Freundlichova izoterma, případně, v případě velmi nízkých 

koncentrací adsorbátu, lineární izoterma [12]. 

1.4. Teorie dynamické sorpce 

Při dynamické sorpci je sorbent v souvislém kontaktu s protékajícím roztokem (tzv. fix-

bed adsorber). Průtok roztoku je kontinuální, což je hlavním rozdílem mezi dynamickou a 
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vsádkovou sorpcí, kdy je sorbent ve styku s roztokem pouze po předem určenou dobu. Jedná se 

většinou o kolonový systém, kdy kapalina interaguje se sorbentem nepřetržitě. Výhodou tohoto 

systému je především rychlost sorpce, kdy míra odstranění polutantu z roztoku podléhá aktuální 

koncentraci látky v čištěném roztoku - sorbent je při použití kolony kontinuálně ve styku 

s čerstvým roztokem [17–20].  

1.4.1. Průběh sorpce v náplňových kolonách 

Roztok je přiveden do náplňové kolony a dále prostupuje vrstvou sorbentu. Část, kde 

dochází ke kontaktu roztoku s čerstvým sorbentem, se jmenuje adsorpční čelo, jenž není ostré - 

charakterizuje ho tzv. adsorpční vlna. Při počáteční fázi procesu je daný polutant nejefektivněji, 

a také nejrychleji, sorbován, a to především svrchními vrstvami sorbentu, kdy má roztok 

nejvyšší možnou koncentraci kontaminující látky (c0). V nejvyšší části lože se nejprve 

adsorbuje největší množství látky, než dojde k plné saturaci. Adsorpční kapacita sorbentu se 

snižuje ve směru proudu kapaliny. Roztok je dále odváděn k výpustnému ventilu. Postupně se 

koncentrace polutantu na výtoku zvyšuje (v čase t=t0 je c=c0), což značí postupné nasycení 

lože, to je signál k výměně či regeneraci sorbentu. Na následujícím obrázku je znázorněna 

průniková křivka dynamické adsorpce, jež vyjadřuje závislost koncentrace adsorbované látky 

v odtoku na čase [17–20]. 

 

 

Obrázek 3: Průniková křivka vyjadřující závislost koncentrace absorbátu v odtoku z kolony na 

čase [21]. 
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1.4.2. Matematické modelování procesů adsorpce v koloně  

Modelování procesů adsorpce a dynamického chování v náplňové koloně je popsáno 

z hlediska koncentrace roztoku v závislosti na čase tzv. průnikovou křivkou. Tvar této křivky 

je určen vzhledem rovnovážné izotermy a je ovlivněn jednotlivými ději nejen v koloně, ale také 

v použitém sorbentu. Nejúčinnějšího výkonu lze dosáhnout, když je průběh znázorněné křivky 

co možná nejostřejší. Tvar průnikové, někdy též průlomové, křivky obecně záleží na kapacitě 

kolony s ohledem na množství přitékajícího polutantu [22]. 

Pro popis vývoje sorpčního procesu v kolonách se v laboratorních podmínkách 

uplatňuje několik kinetických modelů. Nejčastěji jsou užívány Thomasův, Yoon-Nelsonův a 

BDST (Bed Depth Service Time) model [23–30]. 

1.5. Regenerace použitých organojílů 

1.5.1. Chemická extrakční/desorpční metoda 

Pro regeneraci použitých sorbentů mohou být používána organická rozpouštědla, která 

mají schopnost extrahovat adsorbované organické polutanty z organojílů [31]. Při desorpci 

rozpouštědly je nutno vzít v úvahu, že sorpční kapacita regenerovaných organojílů a účinnost 

desorpce budou postupně klesat s přibývajícím počtem cyklů desorpce. Důležitým aspektem je 

rovněž ekonomická náročnost této regenerační metody.  

1.5.2. Termická desorpční metoda 

Při metodě termické desorpce jsou použité organojíly zahřívané v rozsahu relativně 

vysokých teplot zajišťujících odstranění organických polutantů z organojílů. Poté mohou být 

tyto použité a regenerované organojíly opět použity pro adsorpci [32].  
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2. Experimentální část 

V rámci experimentální části byly připraveny modifikované formy vermikulitu, které 

byly charakterizovány a použity při vsádkové a dynamické adsorpci organických látek 

z vodného prostředí. Příprava sodné formy vermikulitu byla provedena výměnou 

mezivrstevných kationů za kationy sodíku. Modifikace organických forem vermikulitů byla 

provedena  interkalací organických amoniových kationů do mezivrstevného prostoru 

vermikulitu. K charakterizaci a potvrzení zavedení organických kationů do struktury 

vermikulitu byla použita analýza obsahu fázového uhlíku, infračervená spektrometrie 

s Fourierovou transformací (FTIR) a rentgenová prášková difrakční analýza (XRD).  

Organické formy vermikulitu byly použity pro studium adsorpce vybraných látek (fenol, 

indol, 2-methylnaftalen, fenanthren a fluoranthen, ibuprofen a diclofenak) z vodných roztoků.  

Uvedené látky obsahují alespoň jedno aromatické jádro a byly vybrány s ohledem na jejich 

rozpustnost ve vodě a koeficient KOW, který je důležitým parametrem určujícím sorpci na 

organicky modifikovaný vermikulit (obsahující organické kationy s dlouhými uhlovodíkovými 

řetězci). Ibuprofen a diclofenak byly použity z hlediska zájmu o farmaceutické látky, které se 

vyskytují v povrchových i odpadních vodách. Látky byly studovány v koncentracích 

odpovídajících hodnotám rozpustnosti ve vodě, které teoreticky odpovídají jejich maximální 

koncentraci ve vodě. Vermikulity byly testovány i pro použití pro reálné odpadní vody (fenol-

čpavková voda, kontaminované průmyslové podzemní vody), které měly různá složení. 

Byla studována vsádková adsorpce organických látek z fenol-čpavkové vody a 

vybraných organických látek z modelových vodných roztoků. Dynamická (průtoková) adsorpce 

vybraných látek byla studována na poloprovozním zařízení (funkční vzorek č. 118/17-12-

2014_F) sestrojeném ve spolupráci se strojní fakultou (FS VŠB-TUO) a také v reálných 

podmínkách na dvou lokalitách s výskytem vysoce kontaminovaných podzemních vod v rámci 

spolupráce s firmou GEOtest Brno a.s.  

Vzhledem k tomu, že vermikulit použitý pro adsorpci organických látek je nutno 

následně zpracovat, byly studovány možnosti likvidace či regenerace. Pro studium regenerace, 

případně likvidace, byl použit modifikovaný vermikulit po adsorpci organických látek z fenol-

čpavkové vody, která zajistila dostatečné naplnění adsorpční kapacity z důvodu vysokého 

obsahu látek aromatického charakteru. Byly testovány možnosti regenerace rozpouštědlem a 

termickou desorpcí.  

2.1. Příprava modifikovaných forem vermikulitů 

Pro přípravu byly použity dva typy vermikulitu. Vermikulit pocházející z oblasti 

Palabora (Jižní Afrika) v provincii Limpopo a brazilský vermikulit pocházející z regionu 

Paraiba na severovýchodě Brazílie. Oba vermikulity byly dodány firmou GRENA a.s. Jedná se 
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o komerční vermikulity obsahující příměs hydrobiotitu. Chemický vzorec obou vermikulitů byl 

vypočten na základě výsledků rentgenové fluorescenční spektrometrie. Použitý vermikulit 

Palabora má chemický vzorec (Si3.18 Al0.79Fe3+
0.03)(Fe3+

0.20Fe2+
0.08Mg2.70)(K0.46Na0.02Ca0.09)022. 

4H2O, brazilský vermikulit má chemický vzorec 

(Si3.15 Al0.85)(Al0.08Fe3+
0.36Fe2+

0.03Mg2.52)(K0.18Na0.05Ca0.10) 022. 4H2O [33]. 

Před použitím byl vermikulit pomlet a prosítován na frakci ≤ 40µm. Z takto upraveného 

vermikulitu byla připravena tzv. monoionní sodná forma, kdy byly původní mezivrstevné 

kationy vyměněny za kationy Na+ [9].  

2.1.1. Příprava Na-vermikulitu Palabora 

 Příprava byla provedena smísením vermikulitu s  roztokem NaCl o koncentraci 1 

mol.dm-3 a následně byla směs za stálého míchání zahřívána na 70 °C po dobu 2 hod. Pro 

úpravu 1 kg vermikulitu byla připravena navážka 292,2 g NaCl a rozpuštěna v 5 litrech 

demineralizované vody. Vermikulit byl následovně promýván demineralizovanou vodou až do 

vymizení chloridových iontů. Pro potvrzení vymytí chloridových iontů byl použit AgNO3 test, 

při němž bylo do 5 ml filtrátu přidáno několik kapek 1% roztoku AgNO3. Při zakalení (vznik 

sraženiny AgCl) byla procedura opakována až do doby, kdy bylo dosaženo čirého roztoku po 

přidání AgNO3. Po promytí byl vermikulit v sodné formě vysušen při laboratorní teplotě a 

následně pomlet a připraven k dalším modifikacím. 

2.1.2. Příprava modifikovaného vermikulitu Palabora organickými amoniovými 

kationy 

Do předem připravené sodné formy vermikulitu (Na-vermikulit) byly interkalovány 

organické kationy uvedené v tabulce 10, ve které je uvedena i navržená hodnota kationové 

výměny. Organické kationy byly vybrány na základě jejich rozdílné struktury – délky a typu 

uhlovodíkových řetězců a rovněž rozdílného prostorového uspořádání (stérického tvaru). Dva 

z kationů (HDP, HDTMA) obsahují dlouhé uhlovodíkové řetězce a vedou ke vzniku 

organofilních organicky modifikovaných vermikulitů, zbylé kationy (BTMA, TMA a TBA) 

vedou ke vzniku adsorpčních organicky modifikovaných vermikulitů [28]. HDP a BTMA 

kationy navíc obsahující aromatické jádro, které může přispívat k vyšší účinnosti vzhledem 

k možné interakci -elektronů s aromatickými jádry testovaných látek. Dle studované literatury 

by mělo docházet k adsorpci tak, že látky polárnějšího charakteru by měly být adsorbovány 

jílovými minerály modifikovanými amoniovými kationy s krátkými uhlovodíkovými řetězci 

(BTMA a TMA) a látky s nepolárním charakterem by měly být adsorbovány jílovými minerály 

modifikovanými amoniovými kationy s dlouhými uhlovodíkovými řetězci (HDP a HDTMA). 
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 Interkalace organického kationu byla prováděna z vodného roztoku, který byl připraven 

rozpuštěním navážky příslušné soli v demineralizované vodě. Navážka byla vypočtena na 

základě kationové výměnné kapacity pro dosažení 50 %, popř. 100 %, výměny kationů. 50% 

kationová výměna byla navržena pro kationy HDP a HDTMA na základě předchozích 

zkušeností, že v případě organických kationů s dlouhými uhlovodíkovými řetězci není dokonce 

žádoucí zcela vyplnit mezivrstevný prostor vermikulitu z důvodu dosažení vyšší adsorpční 

účinnosti [9,34]. U krátkých řetězců byla navržena 100% kationová výměna pro snahu co 

nejvíce oddálit vermikulitové vrstvy a zvýšit tak možnost průniku adsorbovaných látek do 

vnitřního prostoru organicky modifikovaného vermikulitu [35]. 

Po přidání Na-vermikulitu do vodného roztoku byla směs za stálého míchání zahřívána 

na 70 °C po dobu 2 hod. Poté byl organicky modifikovaný vermikulit přefiltrován a několikrát 

promyt demineralizovanou vodou pro odstranění chloridových/bromidových iontů (AgNO3 

test). Připravený modifikovaný vermikulit byl vysušen při laboratorní teplotě a rozetřen v třecí 

misce. Tento vermikulit byl následně použit pro charakterizaci a pro testování sorpčních 

vlastností při veškerých laboratorních testech. 

2.1.3. Příprava Na-vermikulitu Brazílie 

Příprava tohoto modifikovaného vermikulitu vycházela z laboratorního postupu 

navrženého  v laboratořích Centra nanotechnologií [9,34,36]. Příprava byla převedena do 

poloprovozného měřítka, byl tak vyroben prototyp organicky modifikovaného vermikulitu č. 

002/03-08-2015_P. Příprava probíhala v provozním vyhřívaném kotli o objemu 500 l v areálu 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. Množství použitého vermikulitu bylo 140 kg. Toto množství bylo 

smíseno s roztokem NaCl o koncentraci 1 mol.dm-3, který byl připraven rozpuštěním 23,37 kg 

NaCl ve 400 litrech destilované vody. Směs byla za stálého míchání zahřívána na 70 °C po 

dobu 2 hodin. Následovně byl Na-vermikulit zfiltrován přes filtrační tkaninu a promýván 

destilovanou vodou. Obsah chloridových iontů byl sledován pomocí testovacích proužků 

QUANTOFIX. Po vymizení chloridových iontů následovala modifikace pomocí 

hexadecyltrimethylamonium chloridu.  

2.1.4. Příprava modifikovaného vermikulitu Brazílie organickými amoniovými 

kationy 

Příprava modifikovaného vermikulitu byla provedena ihned po dokončení Na-

vermikulitu (Brazílie). Sodná forma Na-vermikulitu byla přidána do roztoku připraveného 

rozpuštěním 22,5 kg hexadecyltrimethylamonium chloridu (Alibaba.com) ve 400 l destilované 

vody. HDTMA kationy byly vybrány z hlediska jejich prověřené vysoké adsorpční účinnosti a 

rovněž z hlediska jejich snadné dostupnosti na trhu a relativně nízké ceny oproti HDP kationům. 

Navážka byla vypočtena na základě navržené kationové výměny (50% kationová výměna 
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v případě HDP a HDTMA vermikulitu a 100% kationová výměna v případě BTMA, TBA a 

TMA vermikulitu). Směs byla za stálého míchání zahřívána po dobu 2 hodin. Poté byl 

modifikovaný vermikulit zfiltrován přes filtrační tkaninu a promyt destilovanou vodou do 

vymizení chloridových iontů (testovací proužky QUANTOFIX). V této fázi došlo k protržení 

filtrační tkaniny a část modifikovaného vermikulitu unikla do záchytné nádrže na promývací 

vodu. Po částečném vyschnutí byl modifikovaný vermikulit vyjmut z provozního kotle a 

dosušen při pokojové teplotě. Z důvodu přetržení filtrační tkaniny byl dosažen nižší výtěžek 

výsledného produktu, získané množství však bylo pro testování produktu v reálných 

podmínkách dostačující. Tento HDTMA-vermikulit byl následně použit pro testování 

dynamické sorpce na dvou reálných lokalitách. 

2.2. Charakterizace organicky modifikovaných vermikulitů 

Pro charakterizace připravených organicky modifikovaných vermikulitů byly použity 

metody: analýza obsahu fázového uhlíku, infračervená spektrometrie s Fourierovou 

transformací (FTIR) a rentgenová difrakční analýza (XRD). 

Analýza obsahu fázového uhlíku byla provedena za použití analyzátoru fázového uhlíku 

LECO RC612. Analyzátor fázového uhlíku a vodíku (vlhkosti) stanovuje obsah obou prvků 

přítomných v různých organických i anorganických materiálech a rozlišuje i přítomnost 

organické a anorganické fáze uhlíku ve vzorku. Princip této metody spočívá v zahřívání 

pevného vzorku v kyslíkové atmosféře při programovatelné teplotě a stanovení množství 

uvolňujícího se CO2 pomocí infračerveného detektoru. Výsledky analýzy jsou v grafické 

podobě znázorněny průběhem oxidace uhlíku v závislosti na čase při vzrůstající teplotě.  

Pomocí infračervené spektrometrie byly sledovány charakteristické skupiny a vazby 

organických látek, jak interkalovaných do struktury vermikulitu, tak látek později 

adsorbovaných. Vzorky byly měřeny pomocí ATR techniky (technika zeslabeného úplného 

odrazu) s diamantovým krystalem na přístroji Nicolet 6700 FTIR (Thermo Scientific, USA). 

Infračervené spektrum s Fourierovou transformací (FTIR) bylo zaznamenáno v rozsahu od 400 

– 4000 cm-1 se standardním spektrálním rozlišením 0,4 cm-1.  

Rentgenová difrakční analýza byla provedena pomocí přístroje Rigaku Ultima IV 

(reflekční mód, Bragg-Brentano uspořádání, záření CuKα1) za stálých podmínek (40 kV, 

40 mA). Byly sledovány hodnoty mezivrstevné vzdálenosti a její změny po interkalaci 

organických kationů do struktury vermikulitu.  
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2.3. Testy sorpčních vlastností organicky modifikovaného vermikulitu 

2.3.1. Vsádková adsorpce vybraných látek 

Při statické vsádkové adsorpci vybraných látek fenol, indol, 2-methylnaftalen, 

fenanthren a fluoranthen byly testovány adsorpční účinnosti jednotlivých modifikovaných 

vermikulitů pro jednotlivé látky ve vodném roztoku. Testované látky byly vybrány s ohledem 

na jejich koeficient log KOW  (v množstvích zohledňujících jejich rozpustnosti ve vodě). 

Diclofenac a ibuprofen byl testován v diplomové práci Ing. Evy Vyvialové (2017) 

v laboratořích Centra nanotechnologií. 

Do vzorkovnic o objemu 250 ml bylo naváženo cca 1,0000 g modifikované formy 

vermikulitu, bylo přidáno 100 ml demineralizované vody a stanovené množství jedné 

z adsorbovaných látek. Adsorpce probíhala po dobu 24 hodin za soustavného třepání 

v laboratorní mechanické třepačce. Po uplynutí této doby byly vzorky odstředěny (6000 ot.min-

1) po dobu 10 minut a následovně byla oddělena kapalná fáze od pevné. Kapalná fáze byla 

extrahována dichlormethanem a následně stanovena metodou GC/MS.  

2.3.2. Vsádková adsorpce organických látek z fenol-čpavkové vody 

Organicky modifikovaný vermikulit byl rovněž použit pro adsorpci vsádkového typu 

pro organické látky obsažené ve fenol-čpavkové vodě. Nejprve byla provedena analýza obsahu 

organického uhlíku (DOC) na testované fenol-čpavkové vodě pocházející z koksárenského 

průmyslu. Vsádka 20 gramů modifikovaného vermikulitu byla přidána do 1 litru znečištěné 

vody a za třepání v laboratorní třepačce probíhala adsorpce po dobu 7 dní s průběžným odběrem 

vzorků. Fenol-čpavková voda byla opakovaně analyzována na obsah rozpuštěného organického 

uhlíku (DOC) pro stanovení úbytku sledovaných organických látek. Také zfiltrovaný a 

vysušený vzorek u vermikulitu po adsorpci byl opětovně charakterizován metodami analýzy 

fázového uhlíku, FTIR-spektrometrie a rentgenovou difrakční analýzou.  

2.3.3. Dynamická adsorpce vybraných látek 

Poloprovozní aparatura [37] pro dynamickou sorpci byla sestavena ve spolupráci 

s Fakultou strojní, VŠB-TUO (funkční vzorek č. 118/17-12-2014_F. Kolona byla navržena dle 

schématu na obrázku 4. Skládá se z primární a sekundární nádrže (objem 1000 dm3), 

náplňového filtru, tlakového čerpadla, dvojice tlakových čidel, průtokoměru, řady ventilů 

a řídící jednotkou (počítačem). Primární nádrž byla při každém testu naplněna vodou (cca 300 

dm3) a byly zde přidány methanolové roztoky kontaminujících látek nebo směsi látek o známé 

koncentraci. Přidané látky byly před započetím pokusu řádně promíchány. Kontaminovaná voda 

je z nádrže pomocí čerpadla vedena potrubím do náplňového filtru, který obsahuje směs 
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křemičitého písku a sorpčního materiálu (vermikulitu modifikovaného různými organickými 

kationy).  Před a za filtrem jsou umístěna dvě tlaková čidla, která monitorují tlakový odpor 

náplně filtru. Za filtrem je umístěn odběrný třícestný ventil ovládaný řídící jednotkou a ve 

stanovených intervalech odebírá vzorky, které jsou automaticky jímány do vzorkovnic o objemu 

250 ml umístěnými na otočném pultu, řízeném také řídící jednotkou.  

Aparatura umožňuje měření následujících parametrů: 

1. Průtok (dm3.min-1) 

2. Tlak před a za náplňovým filtrem (bar) 

3. Množství přečerpané vody (dm3) 
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Obrázek 4: Schéma aparatury pro dynamickou adsorpci. 
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Popis částí aparatury: 

1. Primární nádrž 

2. Tlakové čerpadlo 

3. Tlakové čidlo č. 1 

4. Náplňový filtr 

5. Tlakové čidlo č. 2 

6. Trojcestný ventil 

7. Otočný karusel se vzorkovnicemi 

8. Sekundární nádrž 

9. Průtokoměr 

10. Řídící jednotka 

 

Parametry provedených testů: 

1. Množství kontaminované vody: 150 a 300 dm3 

2. Množství sorbentu (modifikovaný vermikulit): 100 g 

3. Množství písku: 1000 g  

4. Průměrný průtok: cca. 0,5 a 1 dm3.min-1  

5. Průměrný tlak před kolonou: 0,3 bar  

6. Testované látky: diclofenak, fenantren, fenol, fluoranten,                                                       

ibuprofen, indol, nonylfenol, toluen, 2-methylnaftalen. 

 

2.3.4. Dynamická adsorpce organických látek  obsažených v kontaminované 

podzemní vodě na reálné lokalitě PARAMO a.s. Kolín (pilotní zkouška č. 1) 

Poloprovozní test č. 1 byl zahájen 4. 11. 2014 v reálné lokalitě, kde  probíhal aktivní 

sanační zákrok, při němž byla podzemní kontaminovaná voda čerpána pomocí sítě vrtů a 

následovně čištěna. Poloprovozní test č.1 byl proveden ve spolupráci s firmou GEOtest a.s., 

Brno. Při testu byl aplikován organicky modifikovaný vermikulit, který byl vyroben jako 

prototyp ve spolupráci Centra nanotechnologií s BorsodChem MCHZ, s.r.o. v Ostravě.  

Při testování technologie bylo použito 83 kg modifikovaného vermikulitu (brazilský 

vermikulit modifikovaný hexadecyltrimethylamoniovými kationy) a 200 kg praného 

křemičitého písku (poměr 1: 2,4). Modifikovaný vermikulit byl rozprostřen do 3 oddělených 

vrstev o mocnostech cca 100 mm, mezi nimiž byl dosypán křemičitý písek. Celkem bylo 

zpracováno 154,744 m3 znečištěné vody. Průtok vody byl v průběhu celého procesu relativně 

konstantní a pohyboval se v rozmezí od 4,80 – 6,60 dm3.min-1. 
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Chemické analýzy odebraných vzorků na vstupu a výstupu z aparatury byly 

analyzovány metodou GC/MS, v laboratořích firmy GEOtest a.s.  

2.3.5. Dynamická adsorpce organických látek  obsažených v kontaminované 

podzemní vodě na reálné lokalitě Synthesia a.s. Pardubice (pilotní zkouška 

č. 2) 

Poloprovozní test č. 2 probíhal v areálu chemického závodu, kde byla v blízkosti 

lokálního zdroje kontaminace podzemních vod vybudována síť testovacích hydrogeologických 

objektů (vrtů), ve spolupráci s firmou GEOtest a.s., Brno. Lokálním zdrojem znečištění zde byl 

objekt podzemních nádrží chemických látek. Kontaminovaná voda, která byla přes 

modifikovaný vermikulit čištěna, byla odebírána z jednoho ze sítě vrtů. Pro čištění 

kontaminovaných vod byl aplikován vermikulit, který již byl využíván k sorpci organických 

látek v poloprovozním testu č.1. Celá aparatura byla převezena bez výměny náplně vermikulitu, 

jelikož sorpční kapacita sorbentu stále nebyla dosažena. Test byl zahájen dne 10. 8. 2015 

spuštěním čerpání podzemní vody z vrtu a uvedením technologie do provozu. Velikost průtoku 

kolonou byla při zahájení testu nastavena na cca. 0,0125 dm3.s-1 tj. cca 0,75 dm3.min-1 a 

v průběhu testu nebyla změněna.  

2.4. Regenerace použitého sorbentu  

V této části práce budou popsány způsoby regenerace modifikovaných forem 

vermikulitů. Regenerace sorbentů se provádí z důvodu jejich opětovného použití, což vede 

ke snížení operačních nákladů. Byly vybrány dva postupy s ohledem na jejich účinnost a 

finanční náročnost. Jedná se o regeneraci termickou a za použití rozpouštědel. Testy byly 

provedeny s využitím HDP-vermikulitu, který se jeví jako sorbent s nejvyšší účinnosti. 

2.4.1. Regenerace za použití rozpouštědel 

Regenerace byla provedena za použití hexanu, acetonu a dichlormethanu. Regenerace 

byla provedena v Soxhletově extraktoru. Testy byly provedeny s využitím vzorku HDP-

vermikulitu po vsádkové adsorpci ve fenol-čpavkové vodě po dobu 24 hod. 5 g vzorku HDP-

vermikulitu bylo přidáno do Soxhletova extraktoru s 250 ml rozpouštědla (aceton, hexan, 

dichlormethan). Samotný proces extrakce/vymývání zachycených látek z modifikovaného 

vermikulitu probíhal po dobu 10 hodin. Regenerovaný vermikulit byl poté odebrán z extrakční 

patrony, vysušen při laboratorní teplotě a rozetřen ve třecí misce. Postup adsorpce – regenerace 

byl opakován na stejném vzorku ve třech cyklech a zahrnoval 1. adsorpci - 1. regeneraci - 2. 

adsorpci - 2. regeneraci - 3. adsorpci. 
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Analýza obsahu fázového uhlíku a infračervená spektrometrie byly použity pro srovnání 

vzorků v každém cyklu regenerace.  

2.4.2. Termická regenerace 

Termická regenerace byla provedena za použití teplot 100, 200, 300, 500, 800 

a 1000 °C v laboratorní peci LAC - LH 15/13. Použitý HDP-vermikulit po vsádkové adsorpci 

(24 hod) ve fenol-čpavkové vodě byl vystaven zvoleným teplotám v keramických žíhacích 

kelímcích a po zchladnutí podroben analýze metodou infračervené spektrometrie, obsahu 

fázového uhlíku a rentgenové práškové difrakční analýzy. Výsledky před a po termické 

regeneraci byly srovnány. Testy obsahu organických látek ve fenol-čpavkové vodě byly také 

provedeny před a po adsorpci.  

3. Výsledky a diskuze 

3.1. Charakterizace připravených modifikovaných forem vermikulitů 

Na základě rentgenové práškové difrakční analýzy byla potvrzena příprava sodných 

forem prokazující zavedení kationů Na+ do mezivrství vermikulitu. Posun píku basální difrakce 

d001 do levé oblasti poukazuje na snížení mezivrstevné vzdálenosti u Na-vermikulitu, které je 

způsobeno výměnou kationů Mg2+ za Na+, jež mají menší iontový rádius.  

Připravený BTMA-vermikulit byl charakterizován pomocí všech tří zmíněných metod. 

Vermikulit byl modifikován rozpuštěním navážky BTMA pro dosažení 100% výměny kationů. 

Analýza obsahu fázového uhlíku u BTMA-vermikulitu prokázala pouze částečné zavedení 

kationu BTMA do struktury vermikulitu. Proto byla navážka BTMA následovně desetkrát 

navýšena a vermikulit byl opakovaně modifikován.  Po první modifikaci dosažená kationová 

výměna odpovídala 16,1 %, po navýšení navážky dosáhla 34,8 %.  BTMA-vermikulit s vyšším 

obsahem organických kationů byl použit pro testování sorpčních vlastností. Rentgenová 

prášková difrakční analýza potvrdila zavedení kationu BTMA do struktury vermikulitu. Avšak 

rovněž prokázala, že u některých mezivrstevných prostor k interkalaci nedošlo. Dle 

publikovaných výsledků lze předpokládat, že uložení BTMA kationu v mezivrství vermikulitu 

je v dvojvrstvě paralelně se silikátovými vrstvami. Infračervená spektrometrie také prokázala 

přítomnost kationů BTMA ve vzorku vermikulitu.  

Analýza obsahu fázového uhlíku HDP-vermikulitu potvrdila dostatečné zavedení 

kationů HDP do struktury vermikulitu. Navržená kationová výměna byla 50 % a skutečně 

dosažená výměna dosáhla 67,4 %. Takto připravený HDP-vermikulit byl použit pro testování 

sorpčních vlastností. Zavedení HDP kationů do mezivrství vermikulitu potvrdila analýza 

metodou rentgenové práškové difrakční analýzy. Podle rozměrů kationu HDP bylo následovně 



20 

 

zjištěno, že uložení kationů v mezivrství je v dvojvrstvě parafinového typu, kdy kationy leží 

v nakloněné poloze vůči silikátové vrstvě. Přítomnost organické složky ve vzorku 

modifikovaného vermikulitu byla potvrzena rovněž infračervenou spektrometrií.  

 Výsledky charakterizace HDTMA-vermikulitu Palabora byly velmi podobné jako v 

případě HDP-vermikulitu. Analýza obsahu fázového uhlíku prokázala, že došlo k výměně 72,9 

% kationů v mezivrství vermikulitu. Navržená kationová výměna byla 50 %. Z toho lze vyvodit, 

že na rozdíl od kationů BTMA, jsou HDP a HDTMA kationy účinněji zaváděny do struktury 

vermikulitu. Zavedení kationů do mezivrství a stejné prostorové uložení kationu jako u HDP-

vermikulitu bylo potvrzeno rentgenovou práškovou difrakční analýzou.  

Charakterizace TBA-vermikulitu Palabora pomocí vybraných tři analýz odhalila, že 

k interkalaci TBA kationů do struktury vermikulitu v požadované hodnotě nedošlo. Důvodem 

problematické interkalace se jako nejpravděpodobnější jeví charakter a tvar kationu TBA. 

Analýza obsahu fázového uhlíku prokázala, že i při použití desetinásobného množství BTMA 

vypočteného pro 100% výměnu kationů došlo pouze k výměně 4,0 %  kationů v mezivrstevném 

prostoru. Nepřítomnost vibračních pásů vazeb C-H ve výsledcích infračervené spektrometrie, či 

dalších jiných vibrací odpovídající přítomnosti TBA prokazuje nepřítomnost kationu TBA ve 

vzorku modifikovaného vermikulitu. U výsledků z rentgenové práškové difrakční analýzy se 

objevuje pík bazální difrakce na hodnotě 2,67 nm, avšak při zvážení výsledků infračervené 

spektrometrie a analýzy obsahu fázového uhlíku je patrné, že k významnému zavedení TBA 

kationu do mezivrství vermikulitu nedošlo. 

Analýza obsahu fázového uhlíku u vzorku TMA-vermikulitu Palabora, podobně jako 

v ppřípadě BTMA-vermikulitu, potvrdila pouze částečné proniknutí kationů TMA 

do mezivrství vermikulitu při použití množství pro předpokládanou 100 % výměnu kationů. 

Podobně jako u BTMA-vermikulitu bylo toto množství navýšeno desetkrát a modifikace 

opakována. Výsledky ukazují, že u prvního vzorku TMA-vermikulitu došlo k výměně 37,9 % 

kationů a při použití desetinásobného množství amoniové soli došlo ke kationové výměně 40,6 

%. Takto připravený vermikulit byl následovně použit při testech sorpčních vlastností. 

Rentgenová difrakční analýza také potvrdila zavedení kationu TMA do struktury vermikulitu a 

dle publikovaných výsledků bylo vyvozeno nejpravděpodobnější uložení kationu ve dvou 

vrstvách. Stejně jako u BTMA-vermikulitu je i u TMA-vermikulitu po modifikaci stále 

přítomen charakteristický pík bazální difrakce vermikulitu, což ukazuje, že u některých 

mezivrstevných prostor k interkalaci nedošlo.  

Tyto modifikované formy byly následovně použity pro testování sorpčních vlastností 

vůči vybraným látkám v laboratorních podmínkách. 

Druhým použitým vermikulitem pro modifikaci byl vermikulit brazilský. Připravená 

sodná forma Na-vermikulitu byla charakterizována pomocí rentgenové difrakční analýzy. 

Výsledky potvrdily zavedení kationů Na+ do struktury vermikulitu, ale na rozdíl od vermikulitu 
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Palabora u brazilského Na-vermikulitu zůstala přítomná difrakce charakteristická pro Mg-

vermikulit, což poukazuje na skutečnost, že do některých mezivrstevných prostor kationy Na+ 

nepronikly. Také zde byly oproti vermikulitu Palabora odhaleny další příměsi komerčního 

vermikulitu.  

Brazilský vermikulit byl modifikován pouze HDTMA kationy. Tento vermikulit byl 

následovně použit pro testování sorpčních vlastností na reálných lokalitách při dekontaminaci 

organického znečistění podzemních vod. Navržená kationová výměna byla 50 %. Analýza 

obsahu fázového uhlíku prokázala, že hodnota skutečně vyměněných kationů dosáhla 74,8 %.  

Rentgenová difrakční analýza potvrdila zavedení kationu HDTMA do struktury vermikulitu. 

Hodnota nejvyšší mezivrstevné vzdálenosti byla dokonce vyšší než u HDTMA-vermikulitu 

Palabora. Dle dostupné literatury bylo opět stanoveno nejpravděpodobnější uložení kationů 

v dvojvrstvě parafinového typu jako u HDTMA-vermikulitu Palabora. Získané výsledky byly 

velmi významné, vzhledem k tomu, že se jedná o přenos laboratorního postupu vyvinutého 

v Centru nanotechnologií do poloprovozního měřítka v BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

3.2. Vsádková adsorpce vybraných látek na modifikované formy vermikulitů 

Při testování adsorpční účinnosti modifikovaných forem vermikulitů metodou vsádkové 

adsorpce byly v laboratorních podmínkách testovány modifikované vermikulity Palabora. 

Použity byly BTMA, HDP, HDTMA a TMA- vermikulity. Sorbovanými látkami byly fenol, 

indol, 2-methylnaftalen, fenanthren a fluoranthen, které představují spektrum látek s rozdílnými 

koeficienty log KOW.  

Ze srovnání adsorpčních účinností jednotlivých modifikovaných forem vermikulitů 

vyplynulo, že nejúčinnější byly vermikulity HDP a HDTMA. Po studiu dostupné literatury bylo 

očekáváno, že v případě adsorpce fenolu (log KOW 1,46), popř. indolu (log KOW 2,14), budou 

mít nejvyšší adsorpční kapacitu BTMA a TMA-vermikulit. Jelikož skutečně dosažená 

kationová výměna byla u BTMA a TMA-vermikulitu přibližně poloviční než u HDP a 

HDTMA-vermikulitu, u téměř všech adsorbovaných látek dominovaly adsorpční účinností 

právě HDP a HDTMA-vermikulitů. Při srovnání výsledků je také zjevné že se zvyšujícím se 

koeficientem log KOW adsorbovaných látek byl vždy účinnější HDP-vermikulit oproti HDTMA-

vermikulitu. Na tomto rozdílu se podílely interakce π elektronů pyridinového jádra a 

aromatických kruhů adsorbovaných látek. Tento trend je také patrný při porovnání adsorpčních 

účinností BTMA a TMA-vermikulitu, kdy se vzrůstajícím se koeficientem log KOW 

adsorbovaných látek byl účinnějším sorbentem BTMA-vermikulit opět zřejmě v důsledku 

interakcí π elektronů aromatického jádra v kationu BTMA a aromatických jader adsorbovaných 

látek. 
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3.3. Vsádková adsorpce organických látek z fenol-čpavkové vody 

Při vsádkové adsorpci organických látek z reálné fenol-čpavkové vody z koksárenského 

průmyslu byl použit HDP-vermikulit. Testování probíhalo metodou vsádkové adsorpce po dobu 

7 dní. Tato reálná voda a dostatečná doba adsorpce byly vybrány pro zaručení kompletní 

naplnění sorpční kapacity modifikovaného vermikulitu.  Na fenol-čpavkové vodě byla před a po 

testu provedena analýza DOC (obsahu organického uhlíku). Výsledky prokázaly 30 % úbytek 

znečišťujících organických látek. Pro tento test byl použit vzorek fenol-čpavkové vody 

s obsahem DOC 3183 mg.dm-3. 

Použitý HDP-vermikulit byl následovně znovu podroben analýze obsahu fázového 

uhlíku a infračervené spektrometrie. Analýza obsahu fázového uhlíku potvrdila navýšení 

obsahu organických látek, které byly adsorbovány z fenol-čpavkové vody. Dále z analýzy 

vyplynulo, že patrně došlo k adsorpci aromatických sloučenin, které se rozkládaly při teplotách 

od 350 do 550 °C. Z rozdílu obsahu fázového uhlíku bylo vypočteno, že došlo k adsorpci 81 

mg.g-1 organických látek.  

Z analýzy metodou infračervené spektrometrie vyplynulo, že u adsorbovaného vzorku 

vermikulitu se objevily nové vibrační pásy odpovídající přítomnosti N-H vazeb ve vzorku, dále 

vazeb N=C=N a intenzivní pásy v oblasti 3010 – 3080 cm-1 odpovídající vibracím aromatických 

vazeb, které také potvrdily adsorpci aromatických látek z fenol-čpavkové vody.  

3.4. Dynamická adsorpce vybraných látek 

Testování adsorpční účinnosti jednotlivých modifikovaných forem vermikulitu při 

dynamickém typu sorpce byla využita aparatura sestavena ve spolupráci s Fakultou strojní, 

VŠB-TUO. Při tomto typu adsorpce byly testovány vybrané látky, jež byly použity i při 

vsádkovém typu adsorpce. Navíc byly provedeny testy adsorpční účinnosti u HDP a HDTMA-

vermikulitu vůči farmaceutickým látkám, které jsou běžnými kontaminanty odpadních vod 

(ibuprofen a diclofenak). Hodnocení bylo provedeno jednak na základě adsorbovaných 

množství kontaminantů na jednotlivé modifikované formy vermikulitu, ale také v závislosti na 

rychlosti průtoku.  

Při adsorpci fenolu na jednotlivé typy modifikovaných forem vermikulitů byly patrné 

výrazné rozdíly. V první řadě byl prokázán vliv rychlosti průtoku na účinnost adsorpce, při 

kterém platí, že pomalejší průtok zvyšoval maximální adsorpční výnos. U HDP-vermikulitu 

byla prokázána mírně vyšší adsorpční účinnost než u HDTMA-vermikulitu na rozdíl od 

vsádkové adsorpce, kdy měl HDTMA-vermikulit výrazně vyšší účinnost adsorpce. Tento rozdíl 

mohl být zapříčiněn odlišnými podmínkami dynamické adsorpce oproti vsádkovému typu 

adsorpce.  Při adsorpci na TMA-vermikulit došlo k odnosu části sorbentu, jelikož TMA-

vermikulit měl podobně jako BTMA-vermikulit stále hydrofilní charakter, na rozdíl od HDP a 
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HDTMA-vermikulitu. Z tohoto důvodu byl odnášen protékající vodou, což způsobilo, že měl ze 

všech sorbentů nejnižší adsorpční výnos.  Pro hodnocení účinnosti adsorpce mohou být využity 

hodnoty z průběhu vsádkové adsorpce, kde v případě adsorpce fenolu bylo u TMA-vermikulitu 

dosaženo lepších výsledků než v případě HDP a BTMA vermikulitu. Adsorpce na směs 

jednotlivých sorbentů probíhala s pomalejším průtokem způsobeným migrací TMA-vermikulitu 

ve filtračním tělese, avšak k odnosu částic při tomto testu nedošlo. I přes výrazně nižší 

průtokovou rychlost však maximální adsorpční výnos nebyl výrazně vyšší než u HDP a 

HDTMA-vermikulitu.    

Vliv rychlosti průtoku na účinnost adsorpce byl prokázán i u adsorpce indolu. Rozdíly 

mezi adsorpcí indolu na HDP a HDTMA-vermikulit byly výraznější a jsou ve shodě s výsledky 

z vsádkové adsorpce. V případě HDP-vermikulitu bylo dosaženo mnohem lepšího maximálního 

adsorpčního výnosu způsobeného pravděpodobně interakcemi π elektronů pyridinového jádra 

ve struktuře HDP-vermikulitu a aromatických jader indolu podobně jako u vsádkové adsorpce. 

Adsorpční účinnost TMA-vermikulitu vůči indolu byla také nejnižší, z již zmíněných důvodů 

odnosu části sorbentu v průběhu testu. Výraznější adsorpční účinnost u použití směsi 

jednotlivých sorbentů opět potvrzuje závislost adsorpce na rychlosti průtoku spíše než, že by za 

zvýšením adsorpčního výnosu stálo použití tří různých modifikovaných forem vermikulitů, 

jelikož při vsádkové adsorpci měl TMA-vermikulit výrazně nižší účinnost než HDP a HDTMA-

vermikulit. 

Potvrzení vlivu rychlosti průtoku na adsorpci bylo prokázáno i v případě adsorpce 

2-methylnaftalenu. Rozdíly v účinnosti adsorpce mezi HDP a HDTMA-vermikulitem byly 

v souladu s výsledky vsádkové adsorpce, a podobně jako při adsorpci indolu, i zde účinnější 

adsorpci patrně způsobila interakce π elektronů mezi adsorbovanou látkou a aromatickým 

jádrem ve struktuře HDP-vermikulitu. Výrazně vyšší maximální adsorpční výnos při adsorpci 2-

methylnaftalenu na směs sorbentů byl i v tomto případě patrně způsoben nižší rychlosti průtoku, 

podobně jako u adsorpce indolu, jelikož i u 2-methylnaftalenu byla při vsádkové adsorpci 

prokázána výrazně nižší adsorpční účinnost TMA-vermikulitu. Ten tak nemohl být příčinou 

navýšení maximálního adsorpčního výnosu při použití směsi jednotlivých sorbentů.  

Výsledky adsorpce fenanthrenu podobně jako u předchozích látek dokazují, že jeden 

z hlavních vlivů na dynamickou adsorpci má rychlost průtoku. Při porovnání adsorpční 

účinnosti HDP a HDTMA-vermikulitu byly zaznamenány pouze mírné rozdíly podobně jako při 

vsádkové adsorpci. Je zřejmé, že při adsorpci látek s nízkou polaritou je již rozhodujícím 

faktorem hodnota koeficientu log KOW. Při adsorpci na směs modifikovaných forem vermikulitů 

bylo i při tomto testu adsorbováno vyšší množství než na jakýkoliv samostatný sorbent, 

s výjimkou testu č. 4, ve kterém byla při adsorpci použita také nižší průtoková rychlost. 

Při adsorpci fluoranthenu  se na rozdíl od adsorpce předešlých látek projevil nárůst  

maximálního adsorpčního výnosu bez ohledu na hodnotu průtočné rychlosti. Avšak jelikož 
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během testů nebyla dosažena adsorpční kapacita sorbentu, je v tomto případě lepší usuzovat o 

účinnosti adsorpce dle Thomasovy rychlostní konstanty, která byla u testu č. 4 mírně nižší, což 

naznačuje pomalejší zaplňování sorpční kapacity a tím lepší účinnost adsorpce. HDP-vermikulit 

prokázal mírně vyšší adsorpční účinnost než HDTMA-vermikulit podobně jako u vsádkového 

typu adsorpce.  TMA-vermikulit prokázal dobrou adsorpční účinnost navzdory odnosu části 

sorbentu z náplňového filtru. Nejvyššího adsorpčního výnosu při adsorpci fluoranthenu dosáhla 

směs tří sorbentů při testu č. 8. Toto navýšení bylo patrně způsobeno vyšší adsorpční účinnosti 

TMA-vermikulitu, který v případě fluoranthenu měl i po odnosu části náplně v testu č. 7 dobrou 

účinnost. To se projevilo při testu č. 8, kdy k odnosu částic nedošlo, a tím byl pravděpodobně 

navýšen maximální adsorpční výnos při tomto testu. 

Jako doplňkové byly provedeny testy adsorpční účinnosti vůči farmaceutickým látkám 

běžně se vyskytujícím v odpadních vodách.  HDP-vermikulit prokázal mírně vyšší adsorpční 

účinnost vůči ibuprofenu. Naopak při adsorpci diclofenaku měl HDP-vermikulit nižší účinnost. 

Zde může být vyšší adsorpce na HDTMA-vermikulit způsobena větším mezivrstevním 

prostorem prokázaným analýzou rentgenové práškové difrakční analýzy. Při testu zhodnocení 

vlivu rychlosti průtoku na účinnost adsorpce byl prokázán výrazný vliv rychlosti na účinnost 

adsorpce u obou testovaných látek. Při pomalejším průtoku došlo u obou látek k výraznému 

navýšení maximálního adsorpčního výnosu. 

 Z výsledků dynamické adsorpce také vyplývá skutečnost, že vermikulity modifikované 

kationy s krátkými uhlovodíkovými řetězci, které mají polárnější charakter a tudíž nejsou 

výrazně hydrofobní, mohou být při průtokové adsorpci odnášeny z náplňového filtru. Řešením 

může být použití vermikulitu o větší zrnitosti v kombinaci s křemičitým pískem nižší zrnitosti, 

který by zabránil odnosu částic při použití. Dále z provedených testů vyplývá, že použití HDP a 

HDTMA-vermikulitu ve vhodném poměru s křemičitým pískem může být ideálním materiálem 

pro adsorpce organických látek z kontaminovaných vod.  

3.5. Dynamická adsorpce organických látek z kontaminovaných podzemních 

vod na reálných lokalitách 

Při adsorpci organických látek z reálných kontaminovaných podzemních vod bylo 

použito 83 kg brazilského HDTMA-vermikulitu připraveného dle laboratorního postupu 

navrženého  v laboratořích Centra nanotechnologií ve spolupráci s firmou BorsodChem MCHZ, 

s.r.o. 

Při prvním pilotním testu na lokalitě PARAMO a.s. Kolín bylo zpracováno 22 m3 

vysoce znečištěné podzemí vody. Chemické analýzy odebraných vzorků na vstupu a výstupu 

z technologie byly analyzovány metodou GC/MS v laboratoři firmy GEOtest Brno, a.s. 

Z celkové bilance vyplynulo, že v procesu poloprovozního testu č. 1 bylo zachyceno cca 526 g 

organických látek, což odpovídá hodnotě 6,33 g.kg-1 sorbentu.  Jelikož adsorpční kapacita 
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sorbentu po ukončení testu nebyla naplněna, byla celá aparatura převezena na další lokalitu, kde 

byla provedena další adsorpce na tento již použitý sorbent.  

Druhý pilotní pokus na lokalitě Synthesia a.s. Pardubice, byl také proveden ve 

spolupráci s firmou GEOtest Brno, a.s. Bilance celého procesu po zpracování 154,744 m3 

znečištěné vody ukázala, že bylo odstraněno celkem 336 g MBAS, 2,672 g toluenu, 0,835 g 

ethylbenzenu, 1,299 g xylenů, 0,975 g 1,1,1-trichlorethenu a 1,232 g 1,1,2,2,-tetrachlorethenu. 

Studie ukázala vhodnost použití sorbentu i pro odstranění anionaktivních tenzidů (MBAS).  

Výsledky adsorpce byly ovlivněny koeficientem log KOW adsorbovaných látek, ale také 

poměrně vysokým průtokem znečištěné vody který se pohyboval v rozmezí 4,80 – 6,60 

dm3.min-1. 

Při srovnání adsorpčních účinností HDTMA-vermikulitu a aktivního uhlí, použitých pro 

adsrpci na reálných lokalitách byl dále vyvozen, že vermikulit modifikovaný 

hexadecyltrimethylamoniem je alternativním materiálem k aktivnímu uhlí. 

3.6. Regenerace za použití rozpouštědel 

Pro testování možnosti regenerace modifikovaných forem vermikulitů byl vybrán HDP-

vermikulit, který byl před samotnou regenerací použit při adsorpci ve fenol-čpavkové vodě. 

Jako nejvhodnější regenerační činidlo byl vybrán dichlormethan. Výsledný adsorbovaný a 

regenerovaný vzorek HDP-vermikulitu byl analyzován metodou stanovení obsahu fázového 

uhlíku a infračervené spektrometrie. 

Z výsledku analýzy obsahu fázového uhlíku lze vyčíst významné snížení obsahu uhlíku 

u vzorku regenerovaného vermikulitu oproti použitému (po adsorpci). Snížení obsahu uhlíku u 

regenerovaného vzorku potvrdilo odstranění adsorbovaných látek a úspěšnost regenerace. Také 

došlo ke snížení obsahu uhlíku oproti původnímu HDP-vermikulitu, což naznačuje, že došlo 

také k vymytí části interkalovaného kationu HDP. Z toho vyplývá, že použití dichlormethanu 

pro regeneraci modifikovaných forem vermikulitů je možné, avšak při použití ve více cyklech 

regenerace by došlo k postupnému vymytí interkalovaných kationů a tím ztrátě adsorpční 

účinnosti. Výsledky infračervené spektrometrie také přinesly potvrzení, že určitá část 

adsorbovaných látek zůstala ve struktuře vermikulitu i po regeneraci, jelikož pásy odpovídající 

vibracím v adsorbovaném vermikulitu byly přítomny i u regenerovaného vzorku. 

3.7. Termická regenerace 

Pro zhodnocení možnosti termické regenerace byl opět použit HDP-vermikulit, který 

byl před samotnou regenerací použit pro adsorpci organických látek obsažených ve fenol-

čpavkové vodě metodou vsádkové adsorpce po dobu 24 hodin.  
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V první části byl tento adsorbovaný HDP-vermikulit vystaven teplotám od 100 – 

1000 °C pro ověření, které teploty jsou ideální pro termickou regeneraci bez poškození 

struktury modifikovaného vermikulitu a zachování jeho adsorpční účinnosti. Vyšší teploty byly 

vybrány pro odstranění veškerých organických látek z důvodů možnosti uložení použitého 

sorbentu na skládku, jelikož ekotoxikologické testy výluhu HDP-vermikulitu, provedené 

Zdravotní ústavem se sídlem v Ostravě, odhalily akutní toxicitu vůči některým 

mikroorganismům. Tyto testy ukázaly, že je tento sorbent již před použitím klasifikován jako 

nebezpečný odpad, se kterým musí být adekvátně nakládáno.  

V druhé části regenerace byla testována cyklická regenerace jednoho vzorku HDP-

vermikulitu ve třech po sobě jdoucích cyklech. Regenerace byla provedena za teplot 100 a 200 

°C, které byly vybrány na základě výsledků první části termické regenerace.  

Po provedení analýz na termicky regenerovaných vzorcích při teplotách 100 – 1000 °C 

bylo zjištěno, že zachování kationů HDP ve struktuře vermikulitu bylo pouze u vzorků 

vystavených teplotám 100 a 200 °C. Tyto teploty byly vybrány pro cyklickou regeneraci. Pro 

ověření byly všechny regenerované vzorky použity pro adsorpci látek z fenol-čpavkové vody 

v druhém cyklu a bylo potvrzeno, že další adsorpce byly schopny pouze tyto dva vzorky 

vermikulitů. Z výsledků také vyplynulo, že vzorek regenerovaný při teplotě 200 °C byl při 

druhé adsorpci účinnější, než vzorek regenerovaný při teplotě 100 °C.  

V části cyklické regenerace byly vzorky opakovaně použity pro adsorpci a regeneraci 

100 a 200 °C. Z výsledků analýzy DOC fenol-čpavkové vody před a po provedených cyklech 

regenerace vyplynulo, že oba regenerované vzorky v druhém a třetím cyklu adsorpce dosáhly 

90% adsorpční účinnosti původního HDP-vermikulitu. U regenerovaných vermikulitů, je 

patrné, že původní obsah uhlíku HDP-vermikulitu po první adsorpci byl navýšen z 11,6 na 13 

hm. %. Výsledky dále ukázaly postupné snižování sorpční účinnosti vermikulitu v dalších 

cyklech adsorpce. Patrné je také, že desorpční účinnost byla téměř dvakrát tak vyšší u vzorků 

vystavených teplotě 200 °C oproti z vzorků vystaveným teplotě 100 °C 

4. Závěr 

Organicky modifikované jílové minerály jsou známé pro své výborné adsorpční 

schopnosti. V praxi jsou pro adsorpci používány převážně minerály ze skupiny smektitů. 

Vermikulit je dalším jílovým minerálem, který je využíván v mnoha aplikacích, avšak pro 

sorpce organických látek v menší míře, přestože je již popsáno v řadě publikací, že jeho 

organicky modifikované formy jsou také výborným sorpčním materiálem s obdobnou účinností, 

jako mají modifikované smektity.  

K přípravě organicky modifikovaných vermikulitů lze využít komerčně dodávané 

vermikulity, které jsou levnou variantou používaných sorbentů, např. aktivního uhlí. Je však 
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potřeba vzít v úvahu, že vermikulity často obsahují mnoho příměsí, které mohou snižovat 

výtěžnost modifikace a následně adsorpční účinnost a rovněž, že se ve vermikulitu se mohou 

vyskytovat i příměsi zdraví nebezpečné, jako např. azbest.  

Disertační práce je zaměřena na studium adsorpčních vlastností organicky 

modifikovaných vermikulitů pro vybrané organické látky a to zejména metodou dynamické 

sorpce. Jeden z modifikovaných vermikulitů byl použit pro sorpci organických látek ve dvou 

průmyslových lokalitách pro potvrzení vysoké účinnosti adsorpce i v reálných podmínkách. 

Protože je potřeba rovněž řešit nakládání s použitým sorbentem, byl v rámci disertační 

práce navržen a testován způsob regenerace či úplné likvidace. Na základě výsledků testů akutní 

toxicity bylo zjištěno, že organicky modifikovaný vermikulit je toxický vůči testovaným 

organismům, a proto nemůže být použitý vermikulit uložen na skládce odpadů.  

Předložená práce nejprve popisuje přípravu modifikovaných forem vermikulitů a jejich 

následnou charakterizaci pomoci rentgenové práškové difrakční analýzy, infračervené 

spektrometrie a analýzy obsahu fázového uhlíku. Základními typy vermikulitů použitými pro 

přípravu materiálů v této disertační práci byly komerčně získané vermikulity Palabora a 

brazilský vermikulit, dodané firmou Grena a.s. Byly připraveny sodné formy vermikulitů, které 

byly následně modifikovány organickými kationy BTMA, HDP, HDTMA, TBA a TMA 

v případě vermikulitu Palabora a HDTMA v případě vermikulitu brazilského. Použité kationy 

byly vybrány na základě rozdílné struktury, která ovlivňuje výsledné vlastnosti modifikovaných 

vermikulitů, HDP a HDTMA kationy tvoří tzv. organofilní organicky modifikované 

vermikulity, BTMA, TBA a TMA tvoří tzv. adsorpční organicky modifikované vermikulity. 

BTMA a HDP navíc obsahují aromatické jádro a různě dlouhé uhlovodíkové řetězce, zatímco 

HDTMA, TMA a TBA obsahují různě dlouhé uhlovodíkové řetězce. HDTMA a HDP kationy 

byly použity pouze v množství nahrazujícím zhruba 50 % původních kationů v mezivrství 

vermikulitů, TMA, TBA a BTMA byly použity v množstvích předpokládajících 100 % výměnu 

kationů v mezivrství. 

Připravené organicky modifikované vermikulity byly charakterizovány metodami 

práškové difrakční analýzy, infračervenou spektrometrií a analýzou fázového uhlíku a použity 

pro testy vsádkové sorpce vybraných organických látek a následně pro testy dynamické sorpce 

s využitím poloprovozního zařízení. 

Pro sorpci byly vybrány látky fenol, indol, 2-methylnaftalen, fenanthren a fluoranthen, 

které se vyznačují tím, že mají alespoň jedno aromatické (benzenové jádro) a liší se svou 

rozpustnosti ve vodě a hodnotou koeficientu log Kow. Dále byly testovány látky ibuprofen a 

diclofenak, jako velmi používaná léčiva vyskytující se často v odpadních vodách. 
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Brazilský vermikulit modifikovaný kationy HDTMA byl použit k testování v reálných 

podmínkách pro čištění kontaminovaných podzemních vod ve dvou průmyslových lokalitách 

ve spolupráci s firmou GEOtest a.s. 

Pro regeneraci byly studovány možnosti regenerace použitého HDP-vermikulitu pomocí 

organických rozpouštědel a pomocí vyšších teplot. V práci byly záměrně použity vermikulity 

komerčně dodávané, a to z důvodu zjištění, zdali je možné aplikovat přímo vermikulit, který 

obsahuje příměsi jiných minerálů. 

Bylo zjištěno, že:  

 modifikace vermikulitů probíhá nejlépe s HDP a HDTMA kationy, které snadno 

pronikají do mezivrství vermikulitu a dlouhými uhlíkatými řetězci způsobují jeho roztažení. 

Tím se mezivrství stává lépe přístupné pro organické molekuly a z důvodu vytvoření 

hydrofobní fáze ve struktuře vermikulitu se stávají velmi účinnými sorbenty zejména pro 

nepolární látky s vyšším koeficientem Kow. V souladu s výsledky publikovanými v odborné 

literatuře nemusí být provedena plná výměna anorganických kationů za organické, a přesto se 

jedná o vysoce účinné adsorpční materiály pro organické látky. 

 Kationy s krátkým uhlíkatým řetězcem nejsou snadno interkalovány do mezivrství  

zřejmě z důvodu vysokého negativního náboje na vrstvách vermikulitu, který způsobuje vyšší 

soudržnost vrstev. V případě TBA kationů bylo dosaženo nejnižší kationové výměny a to 

zřejmě ze sterických důvodů, kdy butylové řetězce činí kation objemnější a jeho průnik do 

mezivrství je za použitých podmínek ztížen na rozdíl od TMA kationů, které pronikají do 

mezivrství snadněji, avšak kvůli menším rozměrům zřejmě nedochází k takovému zvýšení 

mezivrstevného prostoru, které by umožnilo 100% výměnu kationů. BTMA kationy pronikají 

do mezivrství snáze než TBA kationy, avšak hůře než TMA kationy. Ztížený průnik kationů je 

patrně i zde způsoben sterickými důvody.  

 V případě vsádkové sorpce bylo zjištěno, že nejlepší sorpční vlastnosti se snižovaly 

v pořadí HDP-vermikulit, následně HDTMA-vermikulit, TMA-vermikulit a BTMA-vermikulit. 

Dle studované literatury měly dosáhnout BTMA a TMA-vermikulit při adsorpci fenolu a indolu 

výrazně vyšší účinnosti. Jelikož skutečně dosažená kationová výměna byla u BTMA a TMA-

vermikulitu přibližně poloviční než u HDP a HDTMA-vermikulitu, u téměř všech 

adsorbovaných látek dominovaly adsorpční účinností právě u HDP a HDTMA-vermikulitu. Po 

srovnání výsledků bylo také patrné, že se zvyšujícím se koeficientem log KOW adsorbovaných 

látek byl vždy účinnější HDP-vermikulit oproti HDTMA-vermikulitu zřejmě z důvodu zvýšené 

adsorpce způsobené interakcí π elektronů aromatického jádra ve struktuře kationu HDP a 

aromatických jader adsorbovaných látek.  

 Adsorpční kapacita HDTMA-vermikulitu vůči fenolu byla srovnatelná s adsorpční 

účinností HDTMA-smektitu a HDTMA-bentonitu ve studované literatuře. HDP-vermikulit 

dosáhl přibližně poloviční adsorpční kapacity oproti HDP-smektitu. 
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 V případě testu adsorpce HDP vermikulitu na reálné odpadní vodě v laboratorních 

podmínkách bylo zjištěno, že maximální adsorpční kapacita HDP-vermikulitu je 81 mg.g-1 

organických látek, což je v souladu s dříve zjištěnými výzkumy. 

 V případě dynamické sorpce bylo prokázáno, že z důvodu zajištění dostatečného 

průtoku náplní musí být vermikulit smíchán s neutrálním materiálem o určité zrnitosti, který 

zajistí průtok média náplní. V práci byl použit písek o velikosti částic 0,8 – 1,2 mm. Poměr 

organicky modifikovaný vermikulit: písek byl ověřen jako dostačující 1:10.  

 Bylo zjištěno, že sorpce organických látek byla ovlivněna zejména průtokem, kdy při 

pomalejším průtoku a tím delším kontaktu mezi sorbovanou látkou a sorbentem docházelo 

k účinnější adsorpci.  

 Dalšími důležitými faktory ovlivňujícími průběh dynamické sorpce jsou hodnota pH 

prostředí, množství a zrnitost sorbentu, výška náplňového lože sorbentu, počáteční koncentrace 

sorbované látky a také teplota. 

 Podobně jako u vsádkové adsorpce dosahovaly v případě dynamické sorpce nejvyšší 

adsorpční účinnosti HDP a HDTMA-vermikulit. 

 Jako problematické při průtokovém typu adsorpce se jevilo použití vermikulitů 

modifikovaných kationy s krátkými uhlíkovými řetězci. Tyto modifikované formy vermikulitu 

si uchovávají stále hydrofilní charakter, který zapříčiňuje významný vliv protékající vody na 

odnos částic sorbentu.  

 Směs sorbentů neměla výraznější vliv na zvýšení účinnosti adsorpce zřejmě z důvodů 

nedostatečné interkalace TMA a BTMA-vermikulitu,  

 Modifikované vermikulity prokázaly také významnou adsorpční účinnost vůči 

farmaceutickým látkám. Při adsorpci ibuprofenu dosahoval vyšší účinnosti HDP-vermikulit a 

při adsorpci diclofenaku HDTMA-vermikulit.  

 Bylo prokázáno, že modifikované formy vermikulitu mohou být využity nejen 

v laboratorních podmínkách, ale také při sanačních pracích na reálných lokalitách.  

 Při testu dynamické adsorpce organických látek z kontaminovaných podzemních vod 

na lokalitě PARAMO a.s. Kolín bylo zachyceno cca 526 g organických látek, což odpovídá 

hodnotě 6,33 g.kg-1 sorbentu. Maximální sorpční kapacita HDTMA-vermikulitu nebyla 

dosažena a proto byl tento sorbent využit na další reálné lokalitě. 

 Na lokalitě Synthesia a.s. Pardubice bylo odstraněno celkem 336 g MBAS, 2,672 g 

toluenu, 0,835 g ethylbenzenu, 1,299 g xylenů, 0,975 g 1,1,1-trichlorethenu a 1,232 g 1,1,2,2,-

tetrachlorethenu. 

 Závěrem testů na reálných lokalitách je také srovnání sorpčních vlastností HDTMA-

vermikulitu a aktivního uhlí, ze kterého vyplývá, že vermikulit modifikovaný 

hexadecyltrimethylamoniem je alternativním materiálem k aktivnímu uhlí se srovnatelnou popř. 

mírně vyšší adsorpční účinností.  
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 Při regeneraci za použití rozpouštědel bylo zjištěno, že nevhodnějším rozpouštědlem 

pro odstranění organických látek ze sorbentu byl dichloromethan.  

 V případě regenerace ve třech cyklech docházelo vedle odstranění adsorbovaných 

organických látek také k postupnému vymývání interkalovaných kationů, čímž se 

s přibývajícími cykly regenerace snižovala adsorpční účinnost sorbentu. 

 Pro termickou regeneraci bylo nejvhodnější použití teplot 100 a 200 °C, při kterých 

nedocházelo k rozkladu interkalovaných kationů. Při použití teploty 1000 °C byl výsledný 

materiál environmentálně neškodný a může být využit při dalších aplikacích. 

 Z výsledků cyklické regenerace ve třech cyklech vyplynulo, že vzorky regenerované 

při teplotách 100 a 200 °C v druhém a třetím cyklu adsorpce dosáhly 90% adsorpční účinnosti 

původního HDP-vermikulitu. 

 

Z technologického hlediska bylo zjištěno, že: 

 postup modifikace vermikulitu ověřený v laboratořích lze přenést s velkou mírou 

účinnosti do provozního měřítka. Jako jediný omezující krok se jeví zdlouhavá filtrace 

hydrofilního Na-vermikulitu a rovněž výběr vhodné filtrační tkaniny.  

 Pro modifikaci lze využít různé typy vermikulitů z různých nalezišť. Použité 

vermikulity mohou obsahovat příměsi, přesto je modifikace odpovídajícími ionty snadno 

proveditelná a modifikovaný vermikulit má pro vybrané organické látky vysokou sorpční 

účinnost. 

 

Organicky modifikované formy vermikulitu jsou výbornými sorpčními materiály pro 

adsorpci organických látek. Zvláště vysoké adsorpční účinnosti mají vermikulity modifikované 

organickými kationy s dlouhými uhlovodíkovými řetězci, které mají silně organofilní a 

hydrofobní vlastnosti. V práci byla prokázána jejich vysoká adsorpční účinnost vůči látkám 

nepolárního charakteru a také vůči některým farmaceutickým látkám. Využití těchto sorbentů 

má velký potenciál při uplatnění v environmentálních aplikacích, jako je čištění odpadních vod, 

odstranění starých ekologických zátěží a imobilizaci znečišťujících látek v životním prostředí. 
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