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Anotace

Cílem této práce je studium adsorpce rtuťnatých iontů na montmorillonitu. V textové 

části je popsána charakteristika a  vlastnosti těžkých kovů, rtuti, mechanismus adsorpce a 

struktura  fylosilikátů  včetně  montmorillonitu.  V  experimentální  části  je  vyhodnocena 

adsorpce rtuti na montmorillonitu, grafy adsorpčních izoterem, vliv pH na adsorpci a graf 

RTG práškové difrakční analýzy. Maximální naadsorbované množství Hg (II) činilo 0,35 

meq/g,  tedy  29,9%  kationtové  výměnné  kapacity  montmorillonitu.  Tato  monovrstevná 

adsorpce  byla  ovlivněna  nízkým  pH  pracovních  roztoků.  Adsorpci  nejlépe  popisuje 

Langmuirova  izoterma.  Rentgenový  difrakční  záznam  prokazuje  nárůst  mezirovinné 

vzdálenosti v rozsahu  0,05 - 0,18 nm.

Klíčová  slova: adsorpce,  sorbent,  fylosilikáty,  montmorillonit,  rtuť,  těžké  kovy, 

iontová výměna, adsorpční izotermy

Summary

Adsorption of mercury ions onto montmorillonite is the purporte of barchelor work. In 

the text part, the characteristics and properties of heavy metals and mercury, the adsorption 

mechanism and the structure of phyllosilicate is described. In the experimental part the 

adsorption  of  mercury  onto  montmorillonite  is  explained  and  diagrams  of  adsorption 

isotherms and X-ray powder diffractometer analysis are presented. Also the influence of 

pH  value  was  observed.  Montmorillonite  is  suitable  adsorbent.  Maxima  of  adsorbed 

amount  of  Hg  (II)  was  0,35  meq/g,  as  29,9%  of  cation  exchange  capacity  of 

montmorillonite.  The  Langmuier  adsorption  isotherm  fits  the  data  best.  Monolayer 

adsorption  was  affected  by  low  pH  value  of  operating  solutions.  The  X-ray  analysis 

records demonstrates increase of interlayer distance from 0,05 to 0,18 nm.

Keywords: adsorption,  adsorbent,  phyllosilicates  montmorillonite,  mercury,  heavy 

metals, ion exchange, adsorption isotherms
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 1 Úvod 

 Voda je nezbytným zdrojem pro život lidstva, rostlinných a živočičných organismů. 

Zároveň tvoří také prostředí, ve kterém probíhají důležité procesy a děje.

Rozvojem a nárůstem obyvatel  se zvyšuje  potřeba vody.  Současně však dochází  k 

jejímu  znečišťování.  Mezi  hlavní  zdroje  znečišťování  patří  odpadní  vody,  úniky  látek 

znehodnocujících vodu nebo různé antropogenními vlivy. Vážné problémy způsobují látky, 

které se dostávají do vod nejen odpadními vodami, ale například  různými haváriemi nebo 

únikem látek ze skládek, případně jsou obsaženy v atmosférických srážkách.

Jedny z mnoha škodlivých látek ohrožujících životní prostředí jsou také těžké kovy. 

Jejich toxické účinky přetrvávají v čase díky jejich schopnosti akumulace. Ovlivňují tak 

nejen prostředí, ve kterém žijeme, ale vytváří negativní podmínky pro generace budoucí. 

Proto  je  nutné  dodržovat  nejen  zásady  ochrany životního  prostředí,  ale  vytvářet  nové 

technologie pro odstraňování těchto škodlivých látek.

Cílem této práce je studium adsorpce rtuťnatých iontů na montmorillonitu. V textové 

části je popsána chrakteristika a vlastnosti těžkých kovů, rtuti, mechanismus adsorpce a 

struktura  fylosilikátů  včetně  montmorillonitu.  V  experimentální  části  je  vyhodnocena 

adsorpce rtuti na montmorillonitu, grafy adsorpčních izoterem, vliv pH na adsorpci a graf 

RTG práškové difrakční analýzy.
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 2 Textová část

 2.1 Těžké kovy

Těžkými kovy jsou nazývány kovy o hustotě vyšší než 5 g/cm3, patří mezi ně např. 

železo,  měď,  zinek,  chrom, nikl,  kadmium, olovo a  rtuť.  Některé z nich jsou pro živé 

organismy nezbytné (železo, měď, zinek), ovšem při vyšších koncentracích jsou toxické, 

jiné jsou při všech koncentracích jedovaté (olovo, rtuť, kadmium). Velká část těžkých kovů 

se dostává do životního prostředí prostřednictvím lidské činnosti a má schopnost usazovat 

se nejen v sedimentech, ale i v živých organismech. [1]

Toxicita těžkých kovů spočívá v inhibici růstu organismů a činnosti enzymů. Některé 

těžké kovy se kombinují  s  látkami tvořícími buněčnou stěnu a  tím negativně ovlivňují 

propustnost buněčných membrán. Toxicky většinou působí především jednoduché iontové 

formy. Anorganické a organické komplexy jsou zpravidla méně toxické. [2]

Toxicita rtuti je dána formou jejího výskytu. K toxickým formám včetně  elementární 

rtuti  patří  z  anorganických  sloučenin  hlavně  chlorid  rtuťný  a  rtuťnatý,  z  organických 

sloučenin je to dimethylrtuť, která vzniká biomethylací a která je vstřebávána do lidského 

organismu z 90 procent jejího celkového množství. Hlavní podstatou toxicity rtuti je její 

afinita k -SH skupinám.

 2.2 Kontaminace vody, půdy, ovzduší

Rtuť je velmi toxická látka, jejímž vlivem dochází ke zničení či porušení struktury 

bílkovin  v  buňkách.  Organické  sloučeniny  rtuti  mají  mimořádně  velkou  schopnost 

hromadit se v organismech a přenášet se dále potravním řetězcem. Tato schopnost byla 

příčinou  hromadných  otrav,  ke  kterým  došlo  např.  v  zátoce  Minamata  (Japonsko),  v 

prefektuře Niigata (Japonsko), či v Iráku. [3]
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 2.2.1 Ovzduší

Ve  fosilních  palivech  a  odpadových  materiálech  se  často  vyskytují  zbytkové 

koncentrace rtuti, která se uvolňuje do ovzduší při spalovacích procesech ve formě kouře.

Emisní limity

V  příloze  č.1  k  vyhlášce  č.  356/2002  Sb.  je  stanoven  emisní  limit  pro  skupinu 

znečišťujících  látek  zahrnující  azbest,  beryllium,  kadmium,  rtuť  a  thallium.  Při 

hmotnostním toku emisí  všech  těchto  znečišťujících látek vyšším než  1 g/h nesmí  být 

překročena  úhrnná  hmotnostní  koncentrace  0,2  mg/m3 těchto  znečišťujících  látek  v 

odpadním plynu. [4]

 2.2.2 Voda

Přirozený  obsah  rtuti  v  přírodních  vodách  se  pohybuje  v  setinách  μg/l,  zvýšené 

koncentrace svědčí o umělém znečištění.

Limity pro podzemní vodu podle metodického pokynu MŽP ČR pro rtuť v μg/l: 

A = 0,1 B = 2 C = 5

Překročení  limitu  kategorie  A -  znečištění  příslušné  složky  ŽP  kromě  oblastí  s 

přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

Překročení limitu kategorie B - znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví 

člověka. Vyžaduje opatření.

Překročení limitu kategorie C - znečištění, které představuje riziko ohrožení lidského 

zdraví a složek ŽP. Jeho překročení vyžaduje dekontaminaci území. [4]

 2.2.3 Sedimenty dna

Rtuť  přechází  z  vody do  sedimentů  dna  tekoucích  vod  a  nádrží,  kde  se  hromadí 

většinou ve formě sulfidů.  Obsah rtuti  je závislý  na stupni  zatížení  dané lokality a na 

charakteru  sedimentu.  Sedimenty  dna  jsou  tedy  významným  indikátorem  znečištění 

povrchových vod. [3]
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Obr. 2.1 Oběh rtuti 1

 2.3 Rtuť

 2.3.1 Geneze

Hlavní  rudou  je  rumělka  (HgS)  známá  také  pod  názvem cinabarit.  V elementární 

formě  je  rtuť  vzácná,  ve  většině  případů  doprovází  některé  sulfidické  rudy,  jejichž 

pražením se dostává do atmosféry. Zdroje úniku rtuti do atmosféry mohou být přírodní, 

jako například větrná eroze, mořské aerosoly, říční odnos, zvětrávání hornin, těkání kovové 

rtuti z ložiskových akumulací, přírodní vody a sopečná činnost.  Druhým významnějším 

zdrojem úniku rtuti je ten, který vzniká lidskou činností. Jedná se o spalování fosilních 

paliv,  která  kontaminují  atmosférické  vody.  Sloučeniny  rtuti  se  vyskytují  rovněž  v 

1 Převzato z anglické publikace „Generations at Risk“ Schettler T., Solomon G., Valenti M., Huddle A. 
2000)
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některých průmyslových odpadních vodách, do nichž se dostávají hlavně při elektrolytické 

výrobě chlóru, organických syntézách, kde se sloučeniny rtuti používají jako katalyzátory, 

při rudných úpravách. Nelze opomenout také rtuťnaté pesticidy, konzervační prostředky, 

prostředky  k  moření  osiva,  výrobu  zubního  amalgamu  a  produkty  farmaceutického 

průmyslu.  Dalším zdrojem rtuti  mohou  být  sedimenty a  půdy,  které  jsou  v  neustálém 

kontaktu s kontaminovanou vodou.

Nejznámější  a  nejrozsáhlejší  naleziště  cinabaritu  jsou  ve  Španělsku  (Almadén). 

Dalšími jsou naleziště v Rusku, Alžírsku, Mexiku, Jugoslávii a Itálii. [2]

 2.3.2 Formy výskytu 

Z anorganických rozpuštěných forem rtuti  se  v  přírodě vyskytují  elementární  Hg°, 

Hg2+, [HgOH]+, [Hg(OH)2(aq)]0, [HgOHCl]0, chlorokomplexy [HgCl]+ až  [HgCl4]2-. Mezi 

organické  formy  výskytu  řadíme  methylderiváty,  např.  methylmerkurichlorid  a 

dimethylrtuť.

 Forma  rtuti  ovlivňuje  nejen  pohyb  rtuti  mezi  jednotlivými  složkami  životního 

prostředí (voda – půda – vzduch), ale odvíjí se od ní i toxické účinky tohoto kovu a jeho 

sloučenin pro živé organismy. 

V ovzduší se rtuť vyskytuje buď v atomárních parách, tj. volná, nebo vázaná chemicky 

či fyzikálně na tuhých částicích. Rtuť se z ovzduší velice snadno vymývá ve formě mokré 

depozice,  zejména  pokud  mají  srážky  nižší  pH.  V  půdě  snadno  sorbuje  zejména  na 

silikátové půdní horniny. [2]
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Tab. 2.1 Rtuť a její sloučeniny

 Stav Sloučenina Zdroj
Hg (0) přírodní
Hg (I) HgCl2 průmyslové
Hg (II) Hg(OH)2 ,

HgCl2 , HgCl+
  , HgCl3

-, 
HgCl4

2- HgOHCl, HgS

Přírodní/průmyslové

R2-Hg (II) Chlorid 
monomethylrtuťnatý

(CH3HgCl)
Fenylmethylrtuť 

(PhCH3Hg)
Dimethylrtuť (CH3)2Hg

Přírodní 
vznikající biomethylací 

působením 
mikroorganismů v 

půdách a sedimentech

 2.3.3 Chemické a fyzikální vlastnosti

Elementární rtuť je při laboratorní teplotě stříbrně bílá kapalina s bodem tání -38,83 °C 

a bodem varu 356,58 °C. Je jediným kovem, který je při normální teplotě kapalný a kromě 

vzácných plynů je jediným prvkem, jehož páry jsou téměř výhradně jednoatomové. [5]

  Všechny sloučeniny rtuti jsou nestálé při teplotě nad 500 °C a snadno se rozkládají na 

volný  kov,  zvlášť  v  přítomnosti  redukčních  činidel.  Rtuť  reaguje  s  kyslíkem a  sírou, 

rozpouští se v koncentrované HNO3 a horké koncentrované H2SO4 za vzniku rtuťnatých 

solí  a  oxidů  dusíku  a  síry.  Slitiny  rtuti  s  jinými  kovy  jsou  známé  jako  amalgámy. 

Nejběžnější sloučeniny jednomocné rtuti jsou halogenidy, které obsahují ion Hg+. 

Dvojmocná  rtuť  vytváří  mnohem  větší  množství  chemických  sloučenin  než  rtuť 

jednomocná.  Patří  mezi  ně  oxidy,  sulfidy,  halogenidy,  soli  oxokyselin  (dusičnany, 

chloristany  a  sírany)  aj.  Organokovové  sloučeniny  rtuti  obsahují  jeden  nebo  dva 

uhlovodíkové zbytky navázané na atom kovu a vytváří tak sloučeniny typu RHgX nebo 

RHgR, kde R představuje uhlovodíkové zbytky (-CH3, -C2H5, -C6H5) a X anion, nejčastěji 

halogenid, dusičnan, sulfid nebo síran. [5]
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 2.3.4 Využití rtuti

Rtuť  se  používá  při  výrobě  alkalických  hydroxidů  a  chlóru.  Je  využívána  v  tzv. 

amalgámovém postupu, kdy plní funkci katody (záporná elektroda).

Rtuť  se  používá  primárně  na  výrobu  průmyslových  chemikálií  a  v  elektronice  a 

elektrotechnice.  Malé  elektrické  články  obsahující  rtuť  se  často  používají  např.  v 

naslouchacích  přístrojích,  kamerách,  hračkách,  malých  přenosných  radiopřijímačích, 

kalkulačkách,  měřících  přístrojích,  detektorech  kouře  a  radiomikrofonech.  Svítidla  s 

obsahem rtuti (zářivky, rtuťové lampy) mají vyšší světelnou účinnost než klasické žárovky 

s  wolframovým  vláknem.  Používají  se  pro  vnitřní  i  vnější  osvětlení,  v  promítacích 

přístrojích  a  v  reflektorech,  ve  zdravotnictví,  laboratořích,  při  fotografování  apod. 

Elementární rtuť se používá jako náplň teploměrů a tlakoměrů na měření atmosférického 

tlaku. Dobré elektrické vodivosti rtuti se občas využívá ke konstrukci sklopných spínačů 

elektrického proudu. 

Značné  použití  má  rtuť  také  při  výrobě  amalgámů,  např.  zubařského  amalgámu. 

Tvorby amalgámu se zlatem se využívá při těžbě zlata z rud o vysoké kovnatosti. Velkým 

problémem tohoto způsobu těžby je fakt, že dochází ke kontaminaci životního prostředí 

vysoce  toxickou  rtutí.  Sodíkový  amalgám  vzniká  při  elektrolýze  chloridu  sodného  s 

použitím rtuťové katody a dále se používá k výrobě hydroxidu sodného a plynného chloru. 

Rtuť se používá také jako katalyzátor při výrobě uretanové pěny a antrachinonu. Některé 

léky  (diuretika,  antiseptika,  dermatologika)  obsahují  rtuť  nebo  její  sloučeniny.  Bývá 

obsažena jako antibakteriální a fungicidní přísada v nátěrových hmotách, vyskytuje se i v 

mazacích olejích.  Rtuť nalézá uplatnění v analytické chemii.  V polarografii  se využívá 

rtuťová  elektroda,  často  používanou  referenční  elektrodou  je  kalomelová  elektroda  (z 

chloridu rtuťného). Další  uplatnění nalézá kalomel v gravimetrické analýze platinových 

kovů, kde působí jako selektivní redukční činidlo. Chlorid rtuťnatý (sublimát) byl dříve 

používán jako součást jedů na hlodavce a k moření obilí. Fulminát rtuťnatý (azid rtuti) je 

znám jako třaskavá rtuť. Tato sloučenina slouží k výrobě pyrotechnických rozbušek. [6]
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 2.4 Adsorpce

Při styku dvou fází, z nichž alespoň jedna je fluidní ( kapalná nebo plynná), dochází ke 

zvýšení koncentrace (hustoty) proti koncentraci v nitru dané fáze. Tento děj je označován 

jako adsorpce. Fáze, na jejímž povrchu dochází k hromadění látky druhé fáze, se nazývá 

adsorbent, látka v adsorbovaném stavu se nazývá adsorbát. Pronikání částic z jedné fáze 

hluboko do druhé fáze,  které je jakousi obdobou rozpouštění se nazývá  absorpce.  Je-li 

tento děj doprovázen adsorpcí, pak lze tento proces obecně nazvat sorpcí. Opačným jevem 

k sorpčním procesům je desorpce. [7]

Změna koncentrace nebo hustoty může sahat do různé vzdálenosti.  Zasahuje-li  jen 

jednu  vrstvu  adsorbovaných  částic,  hovoříme  o  adsorpci  monomolekulární  nebo 

jednovrstvé. Za příznivých podmínek se může koncentrace měnit i ve větší vzdálenosti od 

fázového rozhraní, v tomto případě se jedná o adsorpci multimolekulární nebo vícevrstvou. 

[8]

Adsorpce může probíhat na třech typech fázového rozhraní :

rozhraní plyn –  pevná látka

rozhraní plyn – kapalina

rozhraní kapalina – pevná látka

Adsorpce je závislá na mnoha faktorech, ke kterým patří : 

charakter molekul roztoku , charakter adsorbentu ( zpracování, velikost částic a pórů),

podmínky, při nichž adsorpce probíhá a je jimi ovlivňován její průběh (tlak, teplota, pH...)

Povrchové vlastnosti  jsou důležitým aspektem pro adsorpci,  která  se uplatňuje  tím 

více, čím větší je povrch. Proto se uplatňuje především u koloidně disperzních částic.

Adsorbenty  jsou  tedy  často  porézní  až  mikroporézní  nebo  jemně  práškovitého 

charakteru. Jsou buď  přirozené, mezi něž patří např. zeolity, hlinky a saze nebo umělé, z 

nichž nejpoužívanější jsou aktivní uhlí, silikagel, oxid titaničitý, porézní sklo nebo kovy. 

[8]
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Adsorpce je rozdělena do tří základních typů podle povahy adsorbovaných vrstev a 

vzniklých vazeb : 

• fyzikální adsorpce – podstatou jsou van der Waalsovy molekulární síly

• chemisorpce – podstatou je elektronová vazba

• iontová  adsorpce  –  vzájemná  elektrická  přitažlivost  mezi  adsorbentem  a 

adsorbátem

Náplní práce je podrobnější studium adsorpce iontů z roztoku na tuhé fázi. 

Adsorpce  z  roztoku  může  být  molekulová nebo  iontová.  Při  molekulové  adsorpci  se 

adsorbuje  celá  molekula.  Při  iontové  adsorpci  se  sorbují  převážně  kationty,  případně 

anionty  v  závislosti  na  náboji  povrchu  tuhé  fáze.  Koloidní  adsorpce se  uplatňuje  při 

odstraňování některých radionuklidů z vody,  kdy se stopové látky sorbují  jako stopové 

koloidy. [2]

 2.4.1 Fyzikální adsorpce

Při fyzikální adsorpci jsou molekuly plynu či kapaliny vázány k povrchu tuhé fáze 

prostřednictvím slabých van der Waalsových sil,  které působí mezi všemi druhy částic. 

Fyzikální  adsorpce probíhá na celém povrchu adsorbentu.  Na adsorbované vrstvě však 

může  docházet  k  adsorpci  další  vrstvy  molekul,  hovoříme  pak  o  vícevrstvé  adsorpci. 

Vlastní fyzikální adsorpce je velmi rychlá, prakticky probíhá okamžitě. V důsledku slabých 

vazebných sil může docházet k uvolnění vázané molekuly zpět do roztoku, tedy dojde k 

desorpci. [9]

 2.4.2 Chemisorpce

Chemisorpce je oproti fyzikální adsorpci velmi specifická, jelikož neprobíhá na celém 

povrchu, ale pouze v místech povrchu adsorbentu, kde je vyšší aktivační energie. Proto 

jsou  tato  místa  nazývána  jako  tzv.  aktivní  centra.  Molekuly  adsorbátu  jsou  vázány  k 

molekulám povrchu adsorbentu chemickými vazbami. Dochází tak k přenosu nebo  sdílení 

elektronů mezi adsorbentem a adsorbátem. Chemisorpce je monovrstevná, to znamená, že 
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vzhledem k  vytváření  chemické  vazby  probíhá  na  povrchu  adsorbentu  pouze  v  jedné 

vrstvě. Naváže-li se na tuto vrstvu druhá a více vrstev molekul, pak se jedná opět už jen o 

fyzikální adsorpci prostřednictví slabých van der Waalsových sil. Chemisorpce je však ve 

srovnání s fyzikální adsorpcí pomalá, obzvlašť při nízkých teplotách. [10]

 2.4.3 Iontová adsorpce

Pro úpravu a  čištění  vod stejně jako pro přirozeně probíhající  procesy na povrchu 

tuhých fází ve vodách má největší význam iontová adsorpce. Rozlišuje se prostá iontová 

adsorpce a výměnná adsorpce.  

Prostá iontová adsorpce

Probíhá  nejčastěji  na  povrchu  krystalické  mřížky  málo  rozpustných  iontových 

sloučenin (většinou solí  a hydroxidů) z vodných roztoků elektrolytů. Při prosté iontové 

adsoprci se přednostně sorbuje jeden druh iontů a povrch adsorbentu tak získává příslušný 

náboj. Ionty z roztkoku se adsorbují na povrchu krystalické mřížky tehdy, když tvoří  s 

opačně nabitým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu.  Nejlépe se adsorbuje iont, 

který je sám součástí mřížky nebo je některému z iontů mřížky podobný. Adsorbovatelnost 

stoupá s nábojem a s jejich poloměrem.

Adsorbované ionty vytvářejí na povrchu sorbentu kladně nebo záporně nabitou vrstvu, 

k  níž  jsou  přitahovány  další  opačně  nabité  ionty  z  roztoku  a  vzniká  tak  elektrická 

dvojvrstva. Při tomto ději se uplatňují elektrostatické i adsorpční síly.

Vnitřní  část  elektrické  dvojvrstvy  může  být  i  součástí  tuhé  fáze,  vznikne-li  disociací 

povrchových  skupin,  jako  je  tomu  například  u  hlinitokřemičitanů.  Náboj  vnitřní  části 

dvojvrstvy je vyrovnán adsorpcí opačně nabitých iontů, které tvoří vnější (sekundární) část 

dvojvrstvy.

Uspořádání  elektrické  dvojvrstvy  znázorňuje  Sternova  dvojvrstva.  Podle  tohoto 

modelu lze předpokládat,  že  vnější  vrstva má dvě části.  Část  vnější  vrstvy zůstává při 

pohybu částice u tuhé fáze a nepohybuje se. Druhá část je vrstvou difúzní. Náboj tuhé fáze 

je z kinetického hlediska dán rozdílem náboje vnitřní vrstvy a vrstvy přilnuté k tuhé fázi. 
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Potenciálem rozhodujícím o průběhu elektrokinetických jevů je potenciál rozhraní mezi 

lnoucí vrstvou a ostatní kapalinou. [8], [11]

Obr. 2.2 Model elektrické dvojvrstvy 2

Výměnná iontová adsorpce

Při tomto ději nahrazuje adsorbent ionty adsorbované z roztoku jinými ionty,  které 

vyšle do roztoku a které mohou pocházet jak z jeho krystalové mřížky, tak z vnější části 

elektrické dvojvrstvy. Při výměnné adsorpci dochází k výměně mezi ionty kapalné fáze a 

ionty krystalové mřížky nebo mezi ionty vnitřní a vnější části elektrické dvojvrstvy. Látky 

s  mimořádně  velkou  výměnnou  kapacitou  se  nazývají  měniče  iontů  neboli  ionexy. 

Vyměňují-li anionty, nazývají se anexy, vyměňují-li kationty, nazývají se katexy. Množství 

iontů,  ketré  je  schopna  vyměnit  jednotka  hmotnosti  suchého  adsorbentu  se  nazývá 

výměnná kapacita. [2], [8]

 2.4.4 Adsorpční izotermy

Vyjadřují  funkční  závislost  naadsorbovaného množství  látky na tlaku (pro plyn) 

nebo na koncentraci (kapalina).  

2 Převzato z Novák J. a kol., Fyzikální chemie II, Praha 2001
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• Langmuirova  izoterma -  bývá  využita  u  chemisorpce  nebo  při  elektrostatické 

adsorpci.  Charakteristickým znakem těchto typů sorpce  je  vznik mononukleární 

vrstvy  na  povrchu  sorbentu,  kdy  jsou  všechna  aktivní  místa  na  povrchu 

rovnocenná. Je dána vztahy: 

(1a, 1b)

a - adsorpční kapacita (mol/g), amax  – maximální adsorpční kapacita (mol/g), c – 

rovnovážná koncentrace adsorbované látky (mol/g), b – konstanta

Pro  zpracování  experimentálních  dat  je  vhodné  použít  v  souřadnicích  [c/a;  c] 

linearizovaný tvar. 

V oblasti velmi nízkých tlaků, kdy                    je závislost a = a(c) lineární:

(2)

při vysokých tlacích, kdy                      se adsorbované množství blíží limitní hodnotě:

(3)

Obr. 2.3 Langmuirova izoterma 3

3 Převzato z http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/
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• Freundlichova izoterma – se uplatňuje při  fyzikální adsorpci a při adsorpci na 

heterogenních površích s různými aktivními místy.

 Je dána vztahem: 

(4)

      k a p -  konstanty,  a -  adsorpční kapacita  (mol/g),  c -  rovnovážná koncentrace  

adsorbované látky (mol/g). Hodnota k klesá s rostoucí teplotou, konstanta p je vždy 

větší než jedna a s rostoucí teplotou se blíží jedné. Pro zpracování dat je vhodné 

použít lineární tvar: [8] 

(5)

Obr. 2.4 Freundlichova izoterma 4

• Langmuir-Freundlichova izoterma – je jednoduchým zobecněním obou izoterem.

Má tvar: 

4 Převzato z http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/
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(6)

am  a b mají  stejný  význam  jako  u  Langmuirovy  izotermy,  p  –  koeficient 

kooperativy, který poukazuje na vzájemné ovlivňování sorbovaných částic. Pokud je p=1, 

částice se neovlivňují a rovnice přejde na tvar Langmuirovy izotermy, pokud je 0<p<1, 

předpokládá se negativní ovlivňování adsorpce a při p>1  dochází k pozitivní kooperaci 

mezi adsorbovanými částicemi.

• Temkinova izoterma - je charakteristická pro chemisorpci a je popsána rovnicí : 

(7)

a je adsorbované množství, k a n jsou konstanty a c je rovnovážná koncentrace

Adsorpce se významně podílí na : 

• tvorbě chemického složení přírodních vod

• distribuci prvků mezi kapalnou a tuhou fází různých druhů vod

• kumulaci látek v živých organismech 

• agregaci a transportu suspendovaných látek ve vodě 

• volbě  procesů  při  odstraňování  anorganických  a  organických  toxických  látek  z 

vody [2]

 2.5 Fylosilikáty

Fylosilikáty  jsou  minerály  ,  které  mají  vrstevní  stavbu  struktury  a  splňují  i  další 

kritéria, která je řadí právě do této skupiny. Velmi často používaným označením je pojem 

„jílové minerály“, který je ale obecnějším termínem. Mezi jílové minerály řadíme nejen 

všechny fylosilikáty, ale i některé oxidy a hydroxidy, které dodávají jílové hmotě plasticitu 
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a které  ji  vytvrzují  po vypálení.  Jílové minerály jsou hojně přítomny nejen ve starších 

horninách (především sedimetárních), ale jsou základem recentních sedimentů a půd. Z 

tohoto pohledu má jejich studium velký význam. [12]

 2.5.1 Struktura fylosilikátů

Základní strukturní jednotkou fylosilikátů jsou tetraedry  [TO4]m-  a oktaedry [MA6]n-. 

Jako T jsou označeny centrální kationty tetraedrů, zastoupené nejčastěji Si4+  . Centrálními 

kationty  oktaedrů, označenými jako M, mohou být například Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Ca2+, 

Li+. Symbol A označuje anionty, jimiž kromě O2- může být rovněž OH- či F-.

Z hlediska celkové struktury se rozlišují: 

• planární  fylosilikáty  -   struktury  obsahují  spojité  dvojrozměrně  periodické  sítě 

tetraedrů a oktaedrů, které jsou  rovinné (např. slídy, kaolinit). 

• neplanární  fylosilikáty  -  periodicita  vrstev  je  narušována,  vrstvy  jsou  ohnuté, 

případně cylindricky stočené. [12]

 2.5.2 Planární fylosilikáty a jejich struktura

Obsahují  spojité  dvojrozměrné  sítě  tetraedrů  vzájemně  spojených  třemi  vrcholy  a 

čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou stranu kolmo na rovinu sítě tetraedrů. Tyto sítě jsou 

spojeny  se  sítěmi  oktaedrů  sdílením  aniontů,  čímž  vytváří  vrstvy.  Vrstvy  mohou  být 

vzájemně  spojeny  pomocí  vodíkových  vazeb  nebo  skupinami  kationtů  s  koordinační 

sférou, případně jednotlivými kationty.

 Existují  dvě  základní  kritéria  dělení  vrstev.  Vrstvy  1:1 jsou  tvořeny  jednou  sítí 

tetraedrickou  a  jednou  oktaedrickou,  pro  něž  platí,  že  sdílí  jednu  společnou  rovinu 

kyslíkových atomů.  Vrstvy 2:1 vznikají,  má-li  oktaedrická a jí  přilehlé  tetraedrické sítě 

společné dvě roviny kyslíkových atomů. Jedná se tedy o spojení jedné oktaedrické sítě a 

dvou tetraedrických sítí  s opačnou polaritou. Nesdílené kyslíkové atomy tetraedrů tudíž 

vytvářejí dvě roviny bazálních kyslíků. 

Prostor  mezi  dvěma  vrstvami  se  nazývá  mezivrství a  soubor  iontů,  atomů, 
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koordinačních polyedrů umístěný v mezivrství se označuje jako mezivrstevní materiál.

Klad vrstev může být pravidelný, ale velmi často vznikají různé typy nepravidelností, 

takže polytypie je u fylosilikátů zcela běžným jevem.

Jednotlivé vrstvy ve struktuře fylosilikátů mohou být elektricky neutrální nebo díky 

některým substitucím mohou  mít  určitý  záporný  elektrický  náboj.  Na velikosti  tohoto 

náboje závisí mechanismus vzájemné vazby vrstev ve struktuře. Je-li tento náboj malý, 

jsou  vrstvy  vázány  slabými  mezimolekulovými  silami  nebo  vodíkovými  můstky  přes 

molekuly  vody.  Přesahuje-li  náboj  vrstvy  hodnotu  0,5,  je  propojení  vrstev  obvykle 

realizováno pomocí mezivrstevních kationtů. [12]

Obr. 2.6 Schéma Tetraedru SiO4 
5 Obr. 2.7 Schéma zapojení tetraedrů 

fylosilikátů 6

Základní kritéria pro klasifikaci fylosilikátů : 

• typ vrstev (1:1 nebo 2:1) 

• typ mezivrství (obsah vody nebo mezivrstevního kationtu) 

• náboj vrstvy (v závislosti na substitucích) 

5 Převzato z 
http://geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/KAPITOLY/2_MINERALOGIE/2_MINERALOGIE_NESO.htm

6 Převzato z 
http://geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/KAPITOLY/2_MINERALOGIE/2_MINERALOGIE_NESO.htm
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• typy oktaedrických sítí (di- nebo trioktaedrické) 

• celkové chemické složení

 2.5.3 Klasifikace fylosilikátů

Tab. 2.2 Klasifikace fylosilikátů

charakteristika zástupci

SKUPINA SERPENTINU A 
KAOLINITU

Vrstvy typu 1:1 
v mezivrtsví molekuly H2O

lizardit, chrysotil, kalolinit, 
nakrit,  halloysit

SKUPINA MASTKU A 
PYROFYLITU

vrstvy typu 2:1
v mezivrství - žádný 

materiál

mastek,  pyrofylit

SKUPINA SLÍD vrstvy typu 2:1
v mezivrství  jednomocné 
nehydratované kationty

biotit, annit, muskovit, 
seladonit, illit, glaukonit

SKUPINA KŘEHKÝCH SLÍD vrstvy typu 2:1
v mezivrství dvojmocné 
nehydratované kationty

clintonit,  margarit

SKUPINA SMEKTITŮ vrstvy typu 2:1
v mezivrství hydratované 

vyměnitelné kationty

saponit,  hektorit, 
montmorillonit, nontronit 

beidellit

SKUPINA VERMIKULITŮ vrstvy typu 2:1
v mezivrství jsou přítomny 
hydratované vyměnitelné 

kationty

vermikulit

SKUPINA CHLORITŮ vrstvy typu 2:1 proloženy 
oktaedrickou vrstvou

v mezivrství je uložena 
oktaedrická síť

pennin, klinochlor , 
chamosit,  donbasit, 

cookeit , sudoit

SKUPINA PRAVIDELNĚ 
SMÍŠENÝCH STRUKTUR

prorůstání základních 
strukturních jednotek 

různých typů

hydrobiotit 
(biotit/vermikulit), rectorit 

(dioktaedrická 
slída/dioktaedrický 

smektit)

 2.5.4 Skupina smektitů 

Základem struktury těchto minerálů jsou trioktaedrické nebo dioktaedrické vrstvy 2:1, 
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které jsou mezi sebou vázány přes vyměnitelné kationty a jejich hydratační obaly tvořené 

molekulární vodou. Vrstvy jsou velmi podobné pyrofylitu nebo mastku, ale jejich náboj je 

díky substitucím x  =  0,2  –  0,6  záporný.  Substituce  v  tetraedrických pozicích  většinou 

nepřesahuje 0,5 atomu na 4 pozice. 

Významnou vlastností těchto struktur je schopnost přijímat do mezivrstevních prostor 

různé typy kationtů, které jsou zpravidla koordinovány s molekulami vody . Tento vstup je 

spojen  s  prodlužováním  strukturního  parametru  c  a  tato  vlastnost  se  označuje  jako 

bobtnavost.  V přírodě  má  tento  proces  velký  význam,  jelikož  smektity  dokáží  nejdéle 

podržet důležitý biogenní kationt K+. V praxi se používají jako velmi účinné iontoměniče. 

Velmi důležitou vlastností smektitů je schopnost přijímat a odevzdávat vodu v závislosti na 

prostředí a vnějších podmínkách a také na modifikaci struktury mezivrstevního prostoru.

Obr.2.8 Struktura smektitů 7

Struktura  minerálů  skupiny smektitů  může  být  uspořádaná  a  lze  pak  rozlišit  řadu 

polytypů. Velmi často se ale setkáváme s tzv. turbostratickými strukturami, kde zcela chybí 

7 Převzato z http://mpge.ou.edu/research/documents/anupthesis.pdf
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uspořádání v kladu vrstev. Pro smektity je rovněž typická forma výskytu v podobě jemně 

šupinkatých a celistvých agregátů. 

Nejrozšířenějším  a  zároveň  nejvýznamnějším  minerálem  skupiny  smektitů  je 

montmorillonit.  Montmorillonit  tvoří  převážnou  část  bentonitu,  jílové  horniny  s 

převládajícím obsahem smektitů. 

Kromě tohoto minerálu obsahují  bentonity v různém množství další  minerály,  jako 

například illit, kaolinit, křemen, diatomit a vápenec. Montmorillonit je však rozhodující 

složkou, která určuje chemicko-fyzikální a mechanické vlastnosti bentonitu.  Přeplavením 

bentonitu vzniká montmorillonitový jíl.

Bentonit  má  značné  využití  v  odpadovém hospodářství.  Kromě  čištění  odpadních 

plynů  je  využíván  při  čištění  odpadních  vod,  kalů  a  také  pro  likvidaci  radioaktivních 

odpadů.  Při  čištění  odpadních  vod  koagulací  zvyšuje  účinnost  čiření  a  odbarvování. 

Vysokou  účinnost  při  čištění  odpadních  vod  prokázál  sorbent  obsahující  50  -  80  % 

bentonitu.

Ložiska bentonitu v České republice jsou v Českém středohoří a Doupovských horách.

 2.5.5 Montmorillonit 

Chemické  složení  vyjadřuje  vzorec  M+
0,5(Al1,5Mg0,5�1,0(Si4,0)O10(OH)2,  kde  M 

označuje možné mezivrstevní kationty výměnného typu (K, Na, Ca) a � je symbol pro 

vakance  nad  rámec  principu  dioktaedrické  sítě.  Do  tetraedrických  pozic  vstupuje  jen 

minimum Al. V oktaedrických pozicích mohou vstupovat i Fe2+ nebo Fe3+. 
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Obr. 2.5  Struktura montmorillonitu 8

vt -vrstvička tetraedrů kyslíku s atomem křemíku uprostřed, vo - vrstvička oktaedrů 

kyslíku s atomem hliníku uprostřed, m - mezivrstevní prostor 

Symetrie je monoklinická (oddělení monoklinicky prizmatické). Struktura je poměrně 

variabilní, především v oblasti mezivrství a v dioktaedrické síti . Značná část přírodních 

montmorillonitů má turbostratickou stukturu. Mřížkové parametry: a = 5,17; b = 8,94; c = 

9,95; b = 99,9°; Z = 1. Práškový RTG difrakční záznam  je velmi citlivý na typ atomů v 

mezivrství a přítomnost vody (stačí změna vzdušné vlhkosti). 

Jemnozrnné, často zemité, agregáty jsou složeny z velmi malých destiček. 

Fyzikální vlastnosti: T = 1,5 – 2; H = 2 – 2,7 (podle složení a hydratace). Barva je bílá, 

šedá nebo narůžovělá.  Dokonalá bazální štěpnost krystalů existuje, ale na agregátech ji 

nelze vidět. 

Vzniká jako produkt  zvětrávání  bazaltových tufů,  popelů a  skel.  Objevuje se  i  při 

zvětrávání  hadců,  pegmatitů  nebo  granitoidních  hornin.  Vysoký  obsah  je  v  recentních 

sedimentech, s postupujícím časem jeho množství klesá.

8 Převzato z http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?kremicitany
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Obr. 2.9 Montmorillonit 9 Obr. 2.10 Kusový montmorillonit – Malachov,  

Kremnické vrchy 10

9 Převzato z http: //webmineral.com/ 
10 Převzato z http: //www.mineraly.sk/index.htm 
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 3 Expedimentální část

 3.1 Použité chemikálie a materiál 

Pro laboratorní měření byly použity tyto chemikálie : Hg(NO3)2, HNO3, deionizovaná 

voda čištěná reverzní osmózou. 

Jako sorbent byl použit montmorillonit typu Wyoming (Al3,4Mg0,6)(Si7,8Al0,2)O20(OH)4 

s kationtovou výměnnou kapacitou (CEC) 1,2 meq/g.

 3.2 Použité přístroje, zařízení a vybavení 

• Laboratorní  analytické  digitální  váhy  AG  204  a  AB  104-S  (Mettler  Toledo, 

Švýcarsko) 

• RTG  práškový  difraktometr  INEL  s  pozičně  citlivým  detektorem  CPS  120 

(Francie);  podmínky:  odrazová  technika,  rotační  kovový  držák  vzorku, 

Gemonochromátor, měděná anoda (CuKα-záření, λ=1,54056 nm), generátor 60 kV 

a 55 mA. Vzorky byly analyzovány po dobu 1500 s při 28 kV a 20 mA. RTG 

difrakční analýza byla provedena v Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava.

• Laboratorní mechanická třepačka GFL-3018 (Německo) 

• Laboratorní odstředivka MPW-350 (Polsko) 

• Filtrační zařízení Sartorius (Německo) 

• Laboratorní sušárna Ecocell (BMT, a.s.) 

• Atomový absorpční spektrometr Varian (Rakousko)

• Laboratorní pH metr WTW InoLab (Weilheim, Německo)
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 3.3 Experiment

 3.3.1 Průběh experimentu

Pro experiment byly připraveny roztoky rtuťnatých solí o různých koncentracích ( od 

0,1 mmol/l do 15 mmol/l) v objemech 200 ml. Z každé odměrné baňky bylo odebráno 100 

ml roztoku, který byl smíchán s 0,1 g montmorillonitu. Následovalo třepání po dobu 24 

hodin na mechanické třepačce s nastavením 170 ot/min. Po odstředění na odstředivce byly 

roztoky zfiltrovány na filtračním zařízení za sníženého tlaku. 

Filtrační koláč byl vysušen a rozetřen pro další analýzu. Filtráty i původní pracovní 

roztoky byly zkoncentrovány 5 ml koncentrované HNO3. Pomocí atomového absorpčního 

spektrometru byly změřeny koncentrace rtuti v roztoku před a po adsorpci.

 3.3.2 Atomová absorpční spektrometrie

Atomová absorpční spektrometrie je jednou z nejrozšířeněnjších analytických metod 

stopové prvkové analýzy. Umožňuje stanovit více než 60 prvků, především kovů a to v 

koncentracích od jednotek µg/l po několik desetin g/l. Stále více se uplatňuje při analýzách 

ovzduší a vody v rámci ochrany životního prostředí. Uplatňuje se především její rychlost a 

jednoduchost, specifičnost a spolehlivost.

Při měření se vynášejí hodnoty  absorbance proti koncentraci a sestrojí se kalibrační 

křivky. Je vhodné používat srovnávací roztoky, jejichž složení se podobá analyzovanému 

vzorku.

Princip atomové absorpční spektrometrie je založen na absorpci záření volnými atomy 

v plynném stavu, které vznikají v atomizátorech. Volné atomy v plynném stavu absorbují 

fotony  určité  energie,  záření  o  určité  vlnové  délce.  Energetická  hodnota  fotonů  je 

charakteristická pro určitý druh atomů a počet absorbovaných fotonů je mírou množství 

stanovovaných atomů.

Atomový  absorpční  spektrometr  tvoří  tyto  základní  komponenty:  zdroj 

charakteristického  záření  pro  daný  prvek,  absorpční  prostředí  s  volnými  atomy 
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stanovovaného  prvku  ve  vzorku,  monochromátor  pro  izolaci  absorbovaného  záření  a 

detekční  systém.  Klasickým zdrojem je  výbojka  s  dutou  katodou nebo bezelektrodová 

výbojka.  Spektrometry  pro  AAS  bývají  jednokanálové  s  jedno  nebo  dvoupaprskovým 

uspořádáním. [13], [14]

 3.4 Zpracování dat

Naměřená data byla zpracována  programovým vybavením jednotlivých přístrojů. K 

vytvoření textů, tabulek a grafů byly využity programy OpenOffice a Microsoft Excel.
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 4 Výsledky měření a diskuze 

Náplní  této  práce  bylo  zjistit,  do  jaké  míry probíhá  mechanismus  adsorpce  rtuti  z 

vodného roztoku na pevné fázi, tedy montmorillonitu. Zároveň byla věnována pozornost 

adsorpci na stěnách nádobek, v nichž proces adsorpce probíhal. Rovněž byl sledován vliv 

pH na průběh adsorpce.

Pro  každý  experiment  byla  data  naměřených  hodnot  (adsorbované  množství  v 

závislosti  na  rovnovážné  koncentraci)  zpracována  linearizací   adsorpčních  izoterem. 

Adsorpční izotermy včetně jejich linearizací jsou zobrazeny v níže uvedených grafech 4.1 

– 4.8.

Pro zpracování dat byly využity tyto rovnice adsorpčních izoterm: 

• Langmuirova izoterma 

• Freundlichova izoterma 

• Temkinova izoterma
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 4.1 Grafy naměřených hodnot

Graf 4. 1 Linearizovaný tvar Langmuirovy izotermy pro adsorpci 

Graf 4. 2 Linearizovaný tvar Freundlichovy izotermy pro adsorpci 
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Graf 4. 3 Linearizovaný tvar Temkinovy izotermy pro adsorpci 

Graf 4.4 Adsorpční izotermy 

Regresním kritériem je korelační koeficient R. Jeho nejvyšší hodnota charakterizuje 

nejvhodnější  model  pro  adsorpční  izotermu.  Jeho  hodnoty  jsou  uvedeny  společně  s 

konstantami v tabulkách.
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Tab. 4.1 Konstanty adsorpčních izoterem a hodnoty regresních kritérií pro adsorpci

Izoterma am/n b/k R
Langmuirova 0,518 5,80 0,9935

Freundlichova 2,558 0,447 0,8300

Temkinova 0,441 0,097 0,9271

Pozn.: am [meq/g], b [l/mmol]

Korekce adsorpce 

Korekce adsorpce představuje pozměněný postup během procesu. Bylo zjištěno, že se 

část z množství Hg2+ iontů z roztoku sorbuje během procesu adsorpce na stěny plastových 

nádobek.  Proto  byl  do  postupu  začleněn  krok,  který  následuje  po  získání  filtrátu  na 

filtračním zařízení. Získaný filtrát byl nalit zpět do příslušné nádobky, ve které probíhala 

sorpce. K tomuto filtrátu bylo přidáno 5 ml 65% HNO3 a ponecháno po dobu 20 minut v 

nádobkách na třepacím zařízení při frekvenci 170 ot/min. Kontaktem okyseleného filtrátu s 

nádobkou bylo docíleno vytěsnění  zbytkového množství  Hg2+ ze  stěn nádobky pomocí 

iontů H+. 

Sorpce Hg2+ iontů na stěny nádoby byla vyzkoušena také ve skleněných nádobách. 

Výsledky tohoto měření byly v porovnání s plastovými nádobkami jen nepatrně odlišné a 

tudíž lze tvrdit, že sorbované množství se u skla a plastu neliší a v obou případech tedy 

dochází k sorpci rtuťnatých iontů na stěny nádobek.
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Graf 4.5  Linearizovaný tvar Langmuirovy izotermy pro adsorpci s korekcí

Graf 4.6 Linearizovaný tvar Freundlichovy izotermy pro adsorpci s korekcí
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Graf 4.7  Linearizovaný tvar Temkinovy izotermy pro adsorpci s korekcí

Graf 4.8 Adsorpční izotermy pro adsorpci s korekcí
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Tab. 4.2  Konstanty adsorpčních izoterem a hodnoty regresních kritérií pro adsorpci s 
korekcí

Izoterma am/n b/k R
Langmuirova 0,428 2,821 0,9945

Freundlichova 1,963 0,307 0,9775

Temkinova 0,313 0,094 0,9780

Z izotermních křivek a hodnot korelačních koeficientů je patrné, že sorpci Hg2+ na 

montmorillonitu  nejlépe  popisuje  model  Langmuirovy  izotermy  s  koeficientem  R  = 

0,9945.

Rovněž lze vyčíst z průběhu naměřených bodů vliv stěn nádobek na sorpci Hg2+ z 

roztoku,  kdy zbavením stěn nasorbovaných rtuťnatých iontů bylo dosaženo přesnějších 

výsledků.

Sorpční  kapacita  montmorillonitu  je  1,2  meq/g.  Z  grafů  je  patrné,  že  maximální 

hodnota  naadsorbovaného  množství  je  u  adsorpce  bez  korekce  0,47  meq/g,  avšak  s 

ohledem na sorpci, ke které došlo na stěnách nádobky je nutné považovat za správnější 

hodnoty hodnoty adsorpce s korekcí, kdy maximální hodnota naadsorbovaného množství 

Hg je 0,354 meq/g. 

Naměřená  nejvyšší  hodnota  adsorbovaného  množství,  tedy  0,354  meq/g  byla 

porovnána  s  výsledky  uvedenými  v  publikovaném  článku11,  kde  nejvyšší  hodnota 

naadsorbovaného množství Hg činila 0,377 meq/g.

U koncentrací vyšších než 2,0 mmol/l byl opakovanými měřeními zpozorován pokles 

naadsorbovaného množství Hg2+ iontů s rostoucí koncentrací roztoků. Příčinou tohoto jevu 

je snižující se pH roztoků, tedy zvýšená koncentrace vodíkových iontů, které představují 

konkurenci  v  obsazování  míst  adsorbentu  na  místo  iontů  Hg2+.  Tento  jev  je  doložen 

měřením pH pracovních roztoků pro všechny koncentrace. 

11 Převzato z článku : Mercury adsorption by montmorillonite and vermiculite. Dostupný na : 
www.sciencedirect.com
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Kalibrační  rozsah  pH-metru  byl  proveden  v  rozmezí  3  a  1,5.  Hodnoty  pH  jsou 

uvedeny v grafu 4.9.

Graf 4.9 Měření pH pracovních roztoků 

 4.2 RTG prášková difrakční analýza

Rentgenová prášková difrakční analýza byla provedena pro vzorky montmorillonitu 

sycené roztoky Hg(NO3)2 o koncentracích 0,1 mmol/l; 1,0 mmol/l a 10 mmol/l.

Graf 4.10 Difrakční záznamy montmorillonitu
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že došlo:

• ke zvýšení mezivrstevní vzdálenosti, které je způsobeno interkalací Hg2+ iontů,  v 

rozsahu  0,05-0,18 nm.

• k poklesu nárůstu mezivrstevné vzdálenosti d001 MMT se zvyšujícím se množstvím 

adsorbovaných rtuťnatých iontů. 

Příčiny,  které způsobují  snížení nárůstu mezivrstevního prostoru a bližší  vysvětlení 

tohoto mechanismu by mohly být předmětem zkoumání v diplomové práci.

2009 33



Marcela Motáková: Sorpce rtuti na fylosilikátech

 5 Závěr 

 Cílem této práce bylo studium sorpce rtuťnatých kationtů na montmorillonitu. Sorpce 

probíhala  z  vodného  prostředí  roztoku  dusičnanu  rtuťnatého  na  montmorillonitu  typu 

Wyoming  s  kationtovou  výměnnou  kapacitou  (CEC)  1,2  meq/g.  V  této  práci  bylo 

prokázáno, že montmorillonit jako adsorbent je vhodný materiál a v případě rtuti má dobré 

sorpční vlastnosti. Nejlépe tuto monovrstevnou adsorpci popisuje Langmuirova izoterma.

Vzhledem  k maximálnímu adsorbovanému množství, které činilo 0,35 meq/g, tedy 

pouhých  29,2  % z  CEC,  by mělo  zůstat  předmětem dalšího  zkoumání,  jak  dosáhnout 

lepších výsledků.  Faktorem, který výrazně ovlivnil  množství  adsorbovaných rtuťnatých 

iontů, bylo nízké pH pracovních roztoků, tedy vysoká koncentrace vodíkových iontů, které 

pravděpodobně konkurenčně obsadily místa adsorbentu.

Z grafu rentgenové difrakční  analýzy je patrné,  že  dochází  k  nárůstu mezivrstevní 

vzdálenosti, který je způsoben interkalací rtuťnatých iontů, řádově o 0,05 - 0,18 nm.

Rovněž  byl  zpozorován  pokles  nárůstu  mezivrstevní  vzdálenosti  s  roustoucí 

koncentrací  roztoků  rtuti.  Tento  mechanismus  bude  zkoumán  podrobněji  v  diplomové 

práci.

Cíle vytyčené pro diplomovou práci

V  navazující  diplomové  práci  by  měly  být  sledovány  další  faktory  ovlivňující 

adsorpci.  Tedy  vliv  pH,  bilance  iontů  alkalických  kovů  a  změny  vzdáleností 

mezivrstevního prostoru sledované rentgenovou difrakční analýzou.

Vzhledem k nízkému naadsorbovanému množství by měly být blíže sledovány příčiny 

způsobující  nízké  hodnoty  naadsorbovaných  iontů  Hg2+,  případně  bude  tato  práce 

zaměřena na zvětšení povrchu montmorillonitu předešlou interkalací vhodnou látkou.

V diplomové práci bude rovněž snaha docílit  desorpce adsorbované rtuti  vhodným 

mechanismem, což by mělo velký význam pro recyklaci rtuti  a možnost jejího dalšího 

využití.
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Pokud by se montmorillonit osvědčil jako dobrý adsorbent pro zachycení rtuťnatých 

iontů, bylo by možné jeho využití jako záchytného materiálu v oblasti čištění vod jako 

stupeň dočišťování  vody.  Jiné  vhodné využití  by představoval  jako izolační  materiál  v 

odpadovém  hospodářství  nebo  záchytný  materiál  při  odstraňování  těžkých  kovů  z 

životního prostředí. 
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