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Anotace práce 

 

Předložená práce se zabývá sorpčními vlastnostmi různě modifikovaných 

vermikulitů (minerálů ze skupiny fylosilikátů). V teoretické části jsou popsány obecně 

jílové minerály, dále jsou zpracovány sorpční procesy v souvislosti s jílovými organicky 

modifikovanými minerály a aktivním uhlím. Praktická část porovnává čtyři vzorky různě 

modifikovaných vermikulitů při sorpci naftalenu z vodného prostředí. Obsahuje také 

charakterizaci vybraných modifikovaných vermikulitů metodami XRD, IR spektroskopií, 

analýzou obsahu organického uhlíku a granulometrickým stanovením. Výsledky jsou pak 

porovnány s aktivním uhlím, které je v oblasti vod pro nepolární organické látky, jako je 

např. naftalen, nejúčinnějším a nejrozšířenějším sorbentem. 

 

Klíčová slova: Sorpce, sorpční účinnost, modifikované jílové minerály, vermikulit, 

aktivní uhlí 

 

 

Sumary 

This thesis presents the verification of sorption properties of modified vermiculites 

( 2:1 clay minerals). The sorption processes are mentionened in theoretical part of  the 

thesis. Properties of clay minerals, sorption properties of modified clays and activated 

carbon can be found there.  The  experimental part is focused  on  comparison of four  

modified vermikulites and activated carbon. This comparison is based on capability of 

removing of naphtalene from water solution. This part of the thesis also contains the XRD, 

IR, TOC and granulometry analyses of the modified vermikulites. Results of the sorption 

effectivity of modified vermikulites and activated carbon (the most efficien and wide-

spread sorbent for nonionic organic compounds in water management) are finelly 

compared.    

 

Key words: Sorption, sorption effectifity, modified clay minerals, vermiculites, 

activated carbon  
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1. Úvod 

 

Organicky modifikované jílové minerály mají v současné době celou řadu využití, 

z nichž se jako nejvýznamnější jeví polymerní nanokompozity obsahující jílové částice 

v polymerní matrici. Jílové částice zlepšují některé užitné vlastnosti polymerů, např. modul 

pevnosti, odolnost vůči propustnosti plynů, proti hoření apod. Jiné využití je např. v oblasti 

farmaceutické, kde jílové minerály slouží jako nosiče pro biologicky aktivní molekuly a 

umožňují cílený transport účinné látky v organismu. Rovněž v zemědělství jsou používány 

jako nosiče pesticidů, ze kterých jsou v prostředí pozvolna uvolňovány, tím se zabraňuje 

možné kontaminaci prostředí, a zároveň jsou takto účinné pesticidní látky chráněny před 

degradačními účinky prostředí, např. před fotodegradací (Plachá, 2010). 

V mnoha vědeckých pracích jsou modifikované jílové minerály, zejména skupiny 

smektitů, používány jako sorbenty pro nepolární organické látky. Účinnost těchto sorbentů 

se jeví jako velmi vysoká, dosahující 80-100% odstranění polutantů zejména z vodného 

prostředí. Pro modifikaci se v literatuře používají zejména hexadecyltrimethylamoniové, 

tetramethylamoniové, hexadecylpyridiniové apod. kationy, z jílových minerálů především 

montmorillonit nebo hornina bentonit, jejíž hlavní složkou je právě montmorillonit. 

V laboratořích Centra nanotechnologií je výzkum zaměřen zejména na modifikace 

vermikulitu, jiného zástupce jílových minerálů, který je svou strukturou podoben 

montmorillonitu, avšak liší se hodnotou permanentního náboje na vrstvách a s tím 

související kationovou výměnnou kapacitou. Modifikovaný vermikulit je pak používán pro 

přípravu nanokompozitních materiálů, a dále pro sorpci nepolárních organických látek 

z vodných roztoků, případně jejich par. 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na ověření sorpčních vlastností 

modifikovaných vermikulitů, které byly připraveny různými způsoby, z různých 

vermikulitů a za použití různých organických kationů. Získané výsledky budou porovnány 

s aktivním uhlím, které je nejčastěji používaným sorbentem v technologii čištění 

odpadních vod. 
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Cíle bakalářské práce: 

1. Literární rešerše v oblasti sorpčních procesů. 

2. Charakterizace vybraných modifikovaných vermikulitů metodami XRD, IR 

spektroskopie, analýzou obsahu organického uhlíku a granulometrií. 

3. Ověření sorpční účinnosti vybraných materiálů na modelovém roztoku naftalenu 

v demineralizované vodě  

4. Porovnání sorpčních účinností jednotlivých materiálů, včetně srovnání s  

práškovým aktivním uhlím. 
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2. Teorie sorp čních proces ů  

 

Sorpční proces je komplexní proces, při němž dochází jak k adsorpci, tak k 

absorpci, popř. i k chemické reakci nebo jinému vázání adsorbátu (např. kapilární 

kondenzací nebo výměnnou iontovou adsorpcí) (Bartovská a Šišková, 2005). 

 

2.1. Adsorpce 

Adsorpce je děj, při kterém dochází k samovolnému zvyšování koncentrace látek 

v oblasti fázového rozhraní, které vede ke snížení povrchové energie. Fázové rozhraní je 

oblast mezi sousedními objemovými fázemi o tloušťce minimálně jeden, většinou však 

několik molekulárních průměrů. Podle typu fázového rozhraní se rozlišuje adsorpce na 

rozhraní roztok/plyn, adsorpce z plynné fáze na tuhé látce, adsorpce z kapalné fáze na tuhé 

látce (Bartovská a Šišková, 2005). 

Adsorpce je závislá jak na povaze adsorbující se látky (adsorbátu), tak na povaze 

adsorbentu. Mezi látkou v roztoku a jejím adsorbovaným množstvím se po určitém čase 

vytvoří dynamická rovnováha (Bartovská a Šišková, 2005, Malý a Malá, 2006). 

Má bakalářská práce je zaměřena na poslední uvedený případ, tedy na adsorpci 

z kapalné fáze na tuhou látku, proto se dál věnuji pouze tomuto tématu. Při styku tuhých 

látek s kapalinami je k povrchu tuhé látky vázána vrstva molekul kapaliny – dochází k 

adsorpci, a to i v případě, že se jedná o čistou kapalinu. Adsorbovaná vrstva – lyosféra - se 

při vzájemném pohybu tuhé látky a kapaliny nepohybuje s kapalinou, ale lpí na pevném 

povrchu. Molekuly kapaliny v této vrstvě jsou vlivem silového pole tuhé látky stlačené, 

případně i různě orientované, ale změna hustoty je vzhledem k malé stlačitelnosti kapalin 

nepatrná. Adsorpce čistých kapalin na tuhých látkách je proto neměřitelná (Bartovská a 

Šišková, 2005). 

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

adsorbuje celá molekula. Při iontové se sorbují převážně kationy nebo aniony, v závislosti 

na náboji tuhé fáze (Pitter, 1999). 

Rozlišuje se fyzikální adsorpce, chemisorpce a elektrostatická adsorpce, nazývaná 

obvykle výměna iontů. Fyzikální adsorpce není specifická, její podstatou jsou van der 
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Waalsovy mezimolekulární síly. Na tuhé fázi se může vytvořit i několik vrstev adsorbátu a 

může být proto dosaženo značné sorpční kapacity. Chemisorpce je specifická a její 

podstatou je elektronová vazba. Na povrchu tuhé fáze se může vytvořit jen jedna vrstva 

adsorbátu na aktivních centrech. Adsorpční kapacita je proto poměrně malá. Při 

elektrostatické adsorpci se uplatňují coulombovské síly (Pitter, 1999). 

Adsorbenty bývají proto buď látky porézní až mikroporézní nebo velmi jemně 

práškovité. Adsorbenty je možno rozdělit na přirozené (např. zeolity, hlinky, saze) a 

umělé, z nichž nejznámější jsou aktivní uhlí, silikagel, oxid hlinitý, porézní sklo 

(Bartovská a Šišková, 2005). 

Dále se adsorbenty rozlišují podle polarity, nebo podle kyselosti. Z hlediska 

molekulové adsorpce se rozlišují polární adsorbenty (silikagel, hydratované oxidy, 

hlinitokřemičitany) a nepolární adsorbenty (aktivní uhlí). Polární sorbenty lépe sorbují 

polární sloučeniny a naopak. Z hlediska iontové adsorpce se někdy rozlišují zásadité 

adsorbenty (např. hlinitokřemičitany) a kyselé adsorbenty (např. silikagel)  (Pitter, 1999). 

Rozlišuje se prostá iontová adsorpce a výměnná adsorpce. Při prosté se přednostně 

sorbuje jeden druh iontů a povrch adsorbentu získává příslušný náboj. Tvoří se vnitřní část 

elektrické dvojvrstvy. Názor na uspořádání elektrické dvojvrstvy se postupně vyvíjel. 

Zkušenosti nejvíce vyhovuje Sternova dvojvrstva. Přednostně se sorbují iony, které jsou 

součástí krystalové mřížky nebo jsou podobné některému ionu krystalové mřížky, mají 

vyšší nábojové číslo, mají větší hustotu náboje, tvoří s některým ionem mřížky málo 

rozpustnou nebo málo disociovanou sloučeninu. Pokud různé iony splňují dané vlastnosti, 

sorbuje se přednostně ten ve větší koncentraci (Pitter, 1999). 

Při výměnné adsorpci dochází k výměně mezi iony kapalné fáze a iony krystalové 

mřížky nebo mezi iony vnitřní a vnější části elektrické dvojvrstvy. Když má látka 

kompaktní krystalovou strukturu, probíhá výměna ionů jen na povrchu částice. Když 

mohou iony pronikat do nitra částice, může se výměny zúčastnit většina ionů krystalové 

mřížky. Takové látky s velkou výměnnou kapacitou se nazývají měniče ionů nebo ionexy. 

Vyměňují-li aniony, říkáme jim anexy, když vyměňují kationy, jsou to katexy (Pitter, 

1999). 
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2.2. Absorpce 

Pochod, při němž molekuly jedné fáze nezůstávají na rozdíl od adsorpce pouze na 

povrchu druhé fáze, nýbrž pronikají do celého jejího objemu, u tuhých látek někdy až 

přímo mezi atomy krystalové mřížky (u tuhé fáze se povrchem rozumí jak vnější, 

geometrický povrch, tak i vnitřní povrch). Pochod je určitou obdobou rozpouštění 

(Bartovská a Šišková, 2005). 

Tento proces může být a často je doprovázen adsorpcí, a to tehdy, když jsou 

adsorbované částice rozděleny nerovnoměrně okolo fázového rozhraní a v jeho okolí jich 

je víc. Takový kombinovaný proces je nazýván obecně sorpce. V literatuře se tento pojem 

používá i v souvislosti s kapilární kondenzací, iontovou výměnou a často se pod pojmem 

sorpce skrývají procesy, při kterých prostorová lokalizace zachycených částic není úplně 

jasná (Miadoková, 1982). 

 

2.3. Sorpční křivky 

Množství adsorbované látky je závislé na velikosti povrchu adsorbentu, na 

parciálním tlaku adsorbující se složky a teplotě. Přesné stanovení velikosti povrchu není 

snadné ani úplně přesné. Nejčastěji se měří adsorpční izotermy, jež vyjadřují závislost 

rovnovážného adsorbovaného množství na rovnovážném tlaku plynu při konstantní teplotě. 

Méně často se měří adsorpční izobary. Ty znázorňují závislost rovnovážného 

adsorbovaného množství na teplotě při rovnovážném tlaku plynu. Z takto naměřených 

závislostí se kostruují sorpční izostery, které jsou užitečné pro výpočet adsorpčních tepel. 

Příklady tvarů sorpčních izoterm, izobar a izoster znázorňuje obr. 1 (Bartovská a Šišková, 

2005).    

 

Obrázek 1 Příklady sorpčních křivek  
(Bartovská a Šišková, 2005) 
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Většina navržených analytických vztahů popisuje závislost mezi rovnovážným 

adsorbovaným množstvím plynu a jeho tlakem, tedy adsorpční izotermu. Shoda teoreticky 

odvozených vztahů pro adsorpční izotermy s experimentem je potvrzením správnosti úvah 

o mechanismu adsorpce. Nejužívanější jsou Freundlichova izoterma, Langmuirova 

izoterma a izoterma BET (Bartovská a Šišková, 2005).   

Adsorbované množství složky se vyjadřuje jejím látkovým množstvím, nebo 

hmotou, nebo u plynu jeho objemem. Zpravidla se adsorbované množství vztahuje na 

jednotku hmoty adsorbentu, nebo na jednotku specifického povrchu. Látkové množství 

vztažené na jednotku povrchu se nazývá povrchová koncentrace (Brdička a Dvořák, 1977). 

 

Čtyři hlavní typy izoterm podle Limousina (2006): 

 

Obrázek 2 Čtyři hlavní typy izoterm  

(Giles et al., 1974 in Limousin et al., 2006) 

 

• „C“ izoterma 

Má lineární průběh. Vztah mezi koncentrací látky v roztoku a adsorbovanou na 

sorbentu je stejný při jakékoliv koncentraci. Této závislosti se obvykle říká distribuční 

koeficient Kd, nebo taky koeficient rozdělovací Kp. „C“ izoterma se většinou užívá spíše 

pro aproximaci než pro přesné stanovení (pro malý rozsah nebo pro velmi nízké 
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koncentrace například u stopového znečištění). Jednoduchost této izotermy ale nedovoluje 

její použití bez předchozího ověření, protože by to mohlo vézt k chybným závěrům. 

Například, pevná fáze má omezené množství adsorpčních míst, izoterma však nemusí být 

lineární kvůli možnému nasycení sorbentu  (Limousin et al., 2006).   

 

• „L“ izoterma 

Podíl látky v roztoku a látky na navázané na pevné fázi klesá, když se koncentrace 

roztoku zvyšuje. Tvar křivky je konkávní. Tato izoterma se navrhuje při progresivním 

nasycení pevné fáze. Obvykle se setkáváme se dvěma typy „L“ izotermy. První typ křivky 

dosahuje přísně asymptotické tzv. plateau hodnoty (pevná fáze má omezenou sorpční 

kapacitu). Druhý typ křivky nedosahuje žádné plateau hodnoty (pevná fáze nevykazuje 

zřetelně omezenou sorpční kapacitu). V praxi se ale často ukazuje, že je složité určit, zda 

se jedná o první nebo druhý typ křivky (Limousin et al., 2006). 

 

• „H“ izoterma 

Je vlastně určitou modifikací „L“ izotermy, jež má z počátku velmi strmý průběh. 

Látka v roztoku občas vykazuje vysokou afinitu vůči pevné fázi. To způsobuje strmý 

průběh na počátku reakce. Avšak počáteční průběh nemůže být oddělen od zbytku, proto 

byla „H“ izoterma vymezena od ostatních, i když to z hlediska termodynamiky nedává 

příliš smysl (Toth, 1995 in Limousin et al., 2006). 

 

• „S“ izoterma 

Tato křivka má esovitý tvar a nachází se tedy na ní bod inflexe. Tento typ izotermy 

je vždy výsledkem dvou opačně působících mechanismů. Nepolární organické sloučeniny 

jsou typickým příkladem. Mají totiž nízkou afinitu vůči jílovým minerálům. Ale jakmile je 

povrch minerálu pokryt molekulami sloučeniny, další molekuly se adsorbují mnohem 

snadněji. Tento jev se nazývá „kooperační adsorpce“.  Inflexní bod vyznačuje koncentraci, 

při které adsorpce překonává tvorbu komplexů  (Limousin et al., 2006). 
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Modelování konkávních k řivek podle Limousina (2006): 

Mezi nejčastěji používané modely sorpčních procesů patří Freundlichův a 

Langmuirův model. 

Freundlichův model. Konkávní izoterma („L“ nebo „H“) patří mezi 

nejrozšířenější. Tvar Freundlichovy izotermy často připomíná parabolu (Bartovská a 

Šišková, 2005). Tento model je empirický (Van Bemmelen, 1888; Freundlich, 1909) a je 

založen na následujícím vztahu mezi adsorbovaným množstvím Q a zbylou koncentrací 

v roztoku C.  

Q=F.Cn, 

kde F je konstanta v jednotkách (l.kg-1) a n je bezrozměrná konstanta (n < 1) (Limousin et 

al., 2006).  

Tento tvar rovnice může být snadno linearizován a to na tvar: 

log Q=log F+n.log C 

Hodnoty log C pak na grafu leží na ose x, a hodnoty log Q na ose y. 

Je dobře známo, že adsorpce je vystavena kompetici mezi několika látkami. Aby 

bylo možné vzít v úvahu kompetiční adsorpci, bylo vytvořeno mnoho modifikovaných 

Freundlichových izoterem. Většinou byly vytvořeny čistě empiricky bez jakéhokoli 

fyzikálního podkladu (Limousin et al., 2006).  

Langmuirův model. Tento model je založen na reakčních hypotézách. První 

předpoklad je, že pevná fáze má omezenou sorpční kapacitu Qmax. Dále se předpokládá, že 

adsorpční místa jsou identická, každé sorpční místo zachytí jednu molekulu dané 

sloučeniny a všechna místa jsou energeticky rovnocenná, zároveň mezi adsorbovanými 

molekulami nedochází k žádným reakcím bez ohledu na adsorbované množství. Protože se 

předpokládá vznik pouze jedné vrstvy adsorbátu, je tento model vhodný pro chemisorpci. 

Pokud při fyzikální adsorpci nepředpokládáme vznik více vrstev, můžeme rovněž použít 

Langmuirovu izotermu (Bartovská a Šišková, 2005, Limousin et al., 2006).  

Protože aktivita adsorbované látky není z pohledu termodynamiky řádně popsána, 

nemůžou být pro tuto reakci použity zákony termodynamiky  (mass action law). Přesto zde 

byly převzaty koeficienty povrchové aktivity. Q je koncentrace látky zachycené na pevné 

fázi a Qmax – Q je koncentrace volných adsorpčních míst. Rovnice Langmuirovy izotermy 

má tedy tvar: 
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Q = Qmax
LC

LC

+1
    

Tento vztah může být upraven na tvar: 

=
C

Q
 QmaxL – LQ 

Hodnoty Q pak na grafu leží na ose x, a hodnoty 
C

Q
 na ose y. V souladu 

s počátečním předpokladem izoterma dosahuje svého maxima Qmax a její průběh se stává 

konstantním (na rozdíl od izotermy Freundlichovy). Konstanta QmaxL je počátečním 

stoupáním izotermy. QmaxL často používán jako distribuční koeficient (Kd), při nízkých 

koncentracích látky v roztoku můžeme tuto aproximaci zanedbat. Konstanta L odpovídá 

afinitě látky vůči pevné fázi, zatímco Qmax  odpovídá adsorpční kapacitě pevné fáze 

(Limousin et al., 2006). 

Modifikované Langmuirovy modely se využívají k popsání kompetiční adsorpce. 

Přestože jsou Langmuirovy izotermy hojně užívané, jejich linearizace občas vede 

k chabým výsledkům. Graf 
C

Q
 ku Q má často konvexní tvar. Je pro to několik vysvětlení. 

Jedním z nich je například existence několika typů adsorpčních míst (Limousin et al., 

2006).  

Často užívaná je také izoterma BET (Brauner, Emmet, Telle, 1938). Ta popisuje 

adsorpci na rovném povrchu, kde není omezen počet adsorpčních vrstev. Probíhá-li totiž 

adsorpce plynu za teploty nižší než je jeho kritická teplota, není omezena na vytvoření 

pouze jedné adsorpční vrstvy (Bartovská a Šišková, 2005). 

Izotermy elektroneutrálních (nepolárních ) organick ých látek 

Jako u mnohých ostatních adsorbovaných látek je lineární aproximace často vhodná 

pro nízké koncentrace, takže může být použita konstanta distribučního koeficientu. Navíc 

nepolární organické sloučeniny jsou hydrofobní a adsorbují se převážně za účasti Van der 

Waalsových sil, které tyto látky přitahují k hydrofobní části pevné organické fáze 

(matrice). Ve většině případů převažuje sorpce organických elektroneutrálních sloučenin 

na pevnou organickou matrici. Proto je distribuční koeficient Kd úměrný množství frakce 

organického uhlíku v pevné fázi foc (kg.kg-1) a konstantě afinity mezi sloučeninou a 

organickým uhlíkem Koc.  
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Kd = foc.Koc 

Nejčastěji voleným koeficientem je koeficient oktanol/voda Kow, který je navíc 

snadno dostupný. Z toho vyplývá, že je možné odhadnout adsorpci jakékoli nepolární 

organické sloučeniny v nízké koncentraci na jakýkoliv přírodní materiál použitím těchto 

dvou snadno měřitelným parametrům: obsahu organického uhlíku v materiálu a 

rozdělovacího koeficientu oktanol/voda Kow pro danou sloučeninu (Limousin et al., 2006).    

 

3. Sorpční procesy vyskytující se b ěžně v přírodě  

 

Povrchové vody mění své složení díky působení podloží, srážkových a teplotních 

poměrů a v neposlední řadě díky antropogennímu působení. Na charakteru vod se podílejí 

dva hlavní procesy – znečišťování a samočištění (Štěrba, 1989 in Ambrožová, 2003). 

Znečištění je stav, kdy se původní chemické, fyzikální a biologické vlastnosti vody mění 

natolik, že její původní využitelnost je minimální. Přirozené znečištění v ekosystému je 

způsobeno přísunem organických a anorganických látek. Příkladem přísunu těchto látek je 

eroze dna, břehů a půdy v povodí, spad listí a přísun metabolitů a uhynulých těl organismů. 

V přírodě je toto znečištění eliminováno samočisticími pochody, při kterých dochází mimo 

jiné chemickými procesy k přeměně organických látek na látky minerální. Antropogenní 

znečištění je závažnější, protože do vodního prostředí přivádí cizorodé látky, které jsou 

často přírodními procesy těžko odbouratelné a zhoršují významně kvalitu vody 

(Ambrožová, 2003). 

Samočištění je autoregulační systém, probíhá na základě fyzikálních, chemických, 

biochemických a biologických procesů, jejichž účinnost závisí na množství rozpuštěného 

kyslíku, koncentraci znečišťujících látek a aktivitě organismů. Mezi fyzikální pochody 

patří: sedimentace nerozpuštěných látek, odplavování usazenin, přestup a difuze kyslíku. 

Chemické pochody jsou zastoupeny oxidačně redukčními procesy, srážecími a 

neutralizačními reakcemi. Biologické pochody – rozpuštěné i nerozpuštěné látky jsou 

potravou pro vodní organismy. Organické látky se zabudovávají do organické hmoty a po 

té procesem mineralizace se převádějí na látky anorganické (Machová, 1992 in 

Ambrožová, 2003). 
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Z hlediska procesů probíhajících na povrchu tuhých fází v přírodních vodách a při 

úpravě a čištění vod má největší význam ionová adsorpce (anionová nebo kationová). 

Adsorpce a výměna iontů se mohou významně podílet na tvorbě chemického složení 

přírodních vod, distribuci prvků mezi kapalnou a tuhou fází v různých druzích vod, 

kumulaci látek v živých organismech, agregaci a transportu suspendovaných látek, kinetice 

abiotických procesů na tuhé fázi. Rozlišuje se prostá ionová adsorpce a výměnná adsorpce. 

Při prosté iontové adsorpci se přednostně sorbuje jeden druh iontu a povrch adsorbentu 

získává příslušný náboj. Přednostně se sorbují ty iony, které mají vyšší nábojové číslo, 

mají menší hydratační poloměr (větší hustotu náboje), jsou součástí krystalové mřížky 

sorbentu, jsou chemicky podobné některému z iontů krystalové mřížky, tvoří s některým 

iontem mřížky málo rozpustnou nebo málo disociovanou sloučeninu. Splňují-li různé iony 

uvedené podmínky, sorbuje se přednostně ten ion, který je přítomen ve větší koncentraci 

(Pitter, 1999). 

 

4. Sorpce v technologii vod 

 

V technologii vod a hydrochemii má největší význam adsorpce na hydratovaných 

oxidech kovů a hydratovaných křemičitanech a hlinitokřemičitanech (SiO4, AlO4). 

Povrchové vlastnosti částic se uplatňují tím více, čím větší je povrch částic. Ionová 

adsorpce se významně uplatňuje při čiření vody, kdy dochází například k odstranění 

arsenu, selenu, chrómu, olova, rtuti a dalších kovů, fluoridů, fosforečnanů i dalších anionů 

(Pitter, 1999). 

Čiření (koagulace) je fyzikálně chemický proces, kterým se z vody odstraňují 

koloidní látky organického původu (huminové látky, bílkoviny, mýdla, barviva, 

ligninsulfonany, bakterie) a anorganického původu (částečky jílu, sraženiny), které jsou 

natolik malé, že je nelze odstranit sedimentací ani filtrací. Principem koagulace je 

shlukování koloidních částic (velikost od 1nm do 1µm) do větších agregátů, poutaných 

mezimolekulovými adhezními silami, jejichž velikost již umožňuje účinnou separaci 

sedimentací a filtrací (Kopáček, 2008).  

Adsorpce se v technologii vod využívá i při odstraňování stopových koncentrací 

radionuklidů. Abiotické přeměny organických látek (hydrolýza, redukce, oxidace, 
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fotochemické reakce) probíhají rychleji po jejich adsorpci na tuhé fázi v důsledku zvýšení 

jejich koncentrace (Pitter, 1999).  

Anorganické sorbenty mají nejen v technologii vod široké využití. V poslední době 

je například aktuální použití sorbentů na bázi hydratovaného oxidu železitého pro 

selektivní odstraňování arzenu z pitné vody. Některé fylosilikáty, jako třeba vermikulit, 

vykazují poměrně vysokou kationovou kapacitu, protože obsahují mezi jednotlivými 

vrstvami kromě vody i vyměnitelné kationy. Přírodní vermikulit je možno využít jako 

sorbent pro toxické kovy. Permanentní záporný náboj silikátové vrstvy vzniká záměnou Si 

ve struktuře za Al nebo Fe (Jelínek et al., 2009). 

V technologii vod jsou hojně využívány zeolity a hydratované oxidy kovů. Zeolity 

jsou hydratované aluminosilikáty s porézní trojrozměrnou strukturou, které při zahřívání 

uvolňují vodu. V současnosti je známo asi 48 přírodních a na 150 syntetických zeolitů. 

Kationová výměnná kapacita závisí na poměru Al/Si. Čím vyšší je poměr Al/Si, tím vyšší 

je i kationová výměna. Z toho vyplývá, že při výrobě syntetických zeolitů se struktura 

dopuje hliníkem pro dosažení vyšší kationové výměnné kapacity. Zásadní nevýhodou je 

chemická nestabilita v roztocích kyselin a zásad. Zeolity se proto většinou převádějí do 

sodné formy a využívají se ke změkčování vody. Dále se dají použít pro odstraňování 

amonných iontů z vody. Navíc mají vysokou radiační stabilitu a mohou se použít jako 

sorbenty pro zpracování odpadů z vyhořelého jaderného paliva (Jelínek et al., 2009). 

Hydratované oxidy kovů mají opět v oblasti sorpce velmi široké využití. Obecně je 

sorpční mechanismus dán povrchovým nábojem částic oxidu ve vodě. Náboj částice 

hydratovaného oxidu ve vodě závisí na pH a povaze kovu. S klesajícím pH je náboj kovu 

kladnější. Z této skupiny sorbentů se například využívají hydratované oxidy železa pro 

odstranění arsenu z vody (Jelínek et al., 2009). 

 

4.1. Aktivní uhlí  

Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík s mimořádně velkým vnitřním povrchem. 

Aktivní uhlí se připravuje zuhelněním organických látek. Struktura aktivního uhlí 

vyrobeného z černého uhlí je jiná než struktura aktivního uhlí vyrobeného z jiných 

materiálů, např. z kokosových skořápek nebo dřeva. Aktivní uhlí vyrobená z černého uhlí 

jsou většinou mnohem vhodnější pro aplikace ve vodárenství než aktivní uhlí vyrobená z 
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kokosových skořápek, která mají nižší sorpční účinnost a kratší životnost. Podle tvaru a 

velikosti se aktivní uhlí dělí na prášková, granulovaná (zrnitá), extrudovaná (válečková) a 

tkaninová. Pro kontinuální úpravu pitných vod se převážně používají granulovaná  aktivní 

uhlí, pro nárazové odstraňování organických polutantů prášková aktivní uhlí (PAU). 

Extrudovaná (válečková) a tkaninová aktivní uhlí se obvykle používají pro čištění plynné 

fáze. Různé formy aktivního uhlí nesouvisí s jeho specifickým povrchem, ale se způsobem 

použití (Bartovská a Šišková, 2005, Ciahotný, 1995 in Kopecký, 2006, Malý a Malá, 

2006).  

Kromě uhlíku obsahuje nejen zbytky organických sloučenin, ale i některé 

anorganické látky, které lze odstranit chemickou cestou. Adsorpční kapacitu uhlí lze zvýšit 

aktivací, tj. zahříváním na teplotu 400 až 1000 °C za mírně oxidačních podmínek (za 

přítomnosti vzduchu, chlóru nebo vodní páry). Zahřátí vede k desorpci nečistot a 

rekrystalizaci amorfního uhlíku za vzniku trhlin a jemných kapilár, což vede ke zvětšení 

povrchu. Povrch aktivního uhlí (řádově 1000 m2/g) je tvořen z velké části mikropóry o 

průměru 3 až 9 µm. Aktivní uhlí je nepolární sorbent (Bartovská  a Šišková, 2005). 

Aktivní uhlí se v technologii vod užívá k úpravě organoleptických vlastností 

(eliminace barvy, zákalu, pachu a chuti), odstraňování pesticidů, odstraňování 

chlorovaných uhlovodíků a dechloraci. Životnost aktivního uhlí se pohybuje od 6 měsíců 

do 4 let v závislosti na kvalitě a typu aktivního uhlí a charakteru adsorbované látky. Po 

uplynutí životnosti vyžaduje aktivní uhlí regeneraci či reaktivaci. Reaktivace představuje 

odběr aktivního uhlí v úpravně vody, transport do reaktivačního centra závodu, vlastní 

reaktivaci prováděnou zahříváním na různé teploty, doplnění úbytku aktivního uhlí při 

reaktivaci novým aktivním uhlím, transport zpět k zákazníkovi a naplnění do filtrů 

(Kopecký, 2006).  

 

5. Jílové minerály a sorpce 

 

Pojem „jílové minerály“ je obecným termínem. Jeho původ pochází z  jiného 

termínu, termínu jíl. Jíl je směsný přírodní materiál, složený ze zrnitých minerálů, při 

přiměřeném obsahu vody je plastický a po vysušení či vypálení ztvrdne. Mezi jílové 

minerály jsou zařazeny nejen všechny fylosilikáty, ale i některé oxidy a hydroxidy, které 
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dodávají jílové hmotě plasticitu a vytvrzují jí po vypálení. Tyto oxidy a hydroxidy bývají 

zpravidla pouze minoritními složkami jílů. Jílové minerály jsou nejen hojně přítomny ve 

starších horninách (především sedimentech, ale jsou základem recentních sedimentů a půd. 

Základní stavební jednotkou všech fylosilikátů je tetraedr SiO4, který se třemi kyslíky 

propojuje do dvojrozměrných sítí a čtvrtý směřuje kolmo na rovinu sítě. V ideálním 

případě má tato síť hexagonální symetrii viz obr. 3. Základní motiv tvoří jednotku (Si2O5)
-2 

(Weiss, 2005,Vávra a Losos, 2008). 

 

 

 

Obrázek 3 Schéma tetraedrické sítě složené z tetraedrů SiO4. Symetrie sítě je 

hexagonální (Moor, Reynolds,1997 in Vávra a Losos, 2008). 

 

V tetraedrických sítích mohou být přítomny i atomy hliníku, které mohou obsadit 

maximálně jednu polovinu všech tetraedrů. V takovém případě se tetraedrická síť 

deformuje a její symetrie už není hexagonální (viz obr. 4) (Vávra a Losos, 2008). 
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Obrázek 4 Při izomorfním zastupování Al za Si dochází k různým typům 

deformací tetraedrické sítě. K deformaci dochází rovněž při propojování se sítí 

oktaedrickou. Tetraedry se deformují a otáčejí o různé úhly ze svých původních pozic 

(Moor, Reynolds,1997 in Vávra a Losos, 2008). 

 

Obecnou vlastností fylosilikátu je dokonalá štěpnost podle báze. Z hlediska 

struktury se rozlišují planární fylosilikáty, sítě tetraedrů jsou rovinné (slídy, kaolinit), a 

neplanární fylosilikáty, periodicita vrstev je narušována nebo jsou vrstvy ohnuty (chrisotil) 

(Vávra a Losos, 2008). 

Z hlediska fyzikální chemie povrchů mají v hydrochemii a technologii vody 

největší význam jíly, které vznikají zvětráváním křemičitanových hornin (Pitter, 1999).  

Mezi nejvíce používané patří tři základní druhy jílů: smektity (např. 

montmorillonit), kaolinity a slídy. Jílové minerály jsou široce zastoupené jak ve vodním 

prostředí, tak na souši. Mohou adsorbovat kationy, aniony i neutrální částice. Také se 

mohou účastnit při kationové a anionové výměně. Adsorpční kapacity jsou zásluhou 

kationové a anionové kapacity a vazebné energie velice proměnlivé (Su-Hsia Lin, 2009). 

 

5.1. Vermikulity 

Vermikulity patří do skupiny fylosilikátů. V přírodě se často vyskytují jako 

šupinaté agregáty, Jejich krystalová struktura je tvořena 2:1 vrstvami. Mezivrstevní prostor 

je tvořen hydratovanými výměnnými kationy. Vrstvy 2:1 jsou trioktaedrické a jako 

dominantní oktaedrický kation vystupuje Mg. Molekuly vody a výměnné mezivrstevní 
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kationy v mezivrství mají své definované polohy. Struktura je znázorněna graficky na 

obrázku 5 (Weiss a Kužvart, 2005). 

 

Obrázek 5 Pohled podél osy x, M – oktaedrické kationy vrstvy 2:1, T – 

tetraedrické kationy vrstvy 2:1, Mi – mezivrstevní oktaedrické kationy. H2O – 

mezivrstevní molekulární voda (Weiss a Kužvart, 2005). 

 

Struktura trioktaedrické vrstvy 2:1 je u vermikulitu obdobná jako u ostatních 2:1 

fylosilikátů a posuny mezi tetraedrickými sítěmi s opačnou polaritou, které jsou propojeny 

přes oktaedrickou síť, závisí na polytypní modifikaci. Trioktaedrická síť je celkově 

elektricky neutrální. Sítě tetraedrů jsou spojeny se sítěmi oktaedrů sdílením anionů a 

vytváří tak vrstvy. Tetraedry jsou spojeny třemi vrcholy a čtvrtý vrchol směřuje kolmo na 

rovinu sítě tetraedrů. Oktaedry v oktaedrické síti spolu sdílí ne jen vrcholy, ale i polovinu 

hran. Tetraedry tvoří jeden atom Si a čtyři atomy O, oktaedry M(O,OH)6 mají namísto Si 

kationy kovů (nejčastěji Al, Mg a Fe) (Weiss a Kužvart, 2005, Vávra a Losos, 2008). 

Za pravé vermikulity jsou považovány jejich přírodní formy, které vznikají 

nejčastěji zvětráváním flogopitu, či biotitu, a to tak, že iony K+ v mezivrství jsou 

nahrazeny iony Mg2+, za současného vytvoření hydratačních obalů mezivrstevních kationů, 

takže se pak jedná o Mg-vermikulit. Tento proces je dlouhodobý a většinou probíhá přes 



   Lenka Matulová: Ověření sorpčních vlastností modifikovaných vermikulitů 

Akademický rok 2009/2010 22 

stádia smíšených struktur vermikulit/flogopit (biotit) a kationová výměna a hydratace 

probíhá jen  u některých slídových vrstev (Weiss a Kužvart, 2005). 

Podobně jako smektity mají i vermikulity schopnost odevzdávat a přijímat vodu 

v závislosti na okolních podmínkách, jímž je minerál vystaven. Tato vlastnost souvisí 

především se změnami ve struktuře mezivrství při dehydrataci a rehydrataci (přijímání 

vzdušné vlhkosti po zahřátí na určitou teplotu). Tuto vlastnost lze pozorovat v různé míře u 

pravých i modifikovaných vermikulitů (Weiss a Kužvart, 2005). 

Při zahřátí na teplotu 700 až 900 °C je vermikulit schopen expandovat a zvětšit svůj 

objem až dvacetinásobně. Přitom objemová váha klesne ze 640 až 960 kg.m-3 na 56 až 192 

kg.m-3. Takto expandovaný vermikulit je lehký, má dobré tepelné i zvukové izolační 

vlastnosti, je chemicky inertní, nedráždivý, bez zápachu, nezvětrává a je žáruvzdorný. 

Využívá se tedy ve stavebnictví jako izolace, nahradil azbest v brzdových destičkách aut, 

může být využit k absorpci průmyslových hnojiv, herbicidů a insekticidů. Směs 

vermikulitu, rašeliny a hnojiv tvoří substrát pro hydroponické pěstování rostlin. 

Budoucnost využívání vermikulitu může být v chemické katalýze, při čištění odpadních 

vod a nakládání s toxickými a nukleárními odpady (Weiss a Kužvart, 2005). 

 

6. Modifikované jílové minerály, organofilní jíly 

 

Pravé vermikulity mají mezivrství obsazeno hydratovanými výměnnými kationy 

(převažuje Mg2+). Za modifikované formy jsou označovány takové minerály, u nichž je 

původní struktura mezivrství upravena kationovou výměnou nebo interkalací organickými 

molekulami. Při výměně mezivrstevních kationů může být taky významně 

přeorganizováno uspořádání molekul vody, které mezivrstevní kationy obklopují (Weiss a 

Kužvart, 2005).  

Organická modifikace jílových minerálů směřuje k výrobě různých typů 

sofistikovaných materiálů. Současné snahy směřují k upravení jílových minerálů tak, aby 

se daly použít jako sorbenty, zahušťovadla a tixotropní činitelé, pro přípravu 

nanokompozitů, pro přípravu nových materiálů s katalytickými, optickými a elektrickými 

vlastnostmi (Lagaly et al., 2006).   
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Řada vědeckých prací se věnuje odstranění fenolu a jeho derivátů, BTEX, 

některých PAU z vodných roztoků s využitím sorpce na organofilní jíly. Většinou jsou 

používány organicky modifikované smektity nebo bentonity (jílová hornina obsahující 

převážně montmorillonit). Organicky modifikované bentonity se připravují nahrazením 

původních anorganických kationtů (nejčastěji H+,  Na+, Ca2+), vyskytujících se na povrchu 

vrstvy fyloslikátu za iony organické, které obvykle obsahují kvarterní amoniový ion a mají 

alifatickou strukturu. Povrchové vlastnosti modifikovaného bentonitu jsou touto výměnnou 

reakcí významně pozměněny. Modifikované vrstvy bentonitu se stávají organofilními 

proto, že organické řetězce kvartérního amonného kationu nejsou silně hydratovány. 

Výsledkem je, že organobentonity jsou, v porovnání s přírodním bentonitem a dalšími 

přírodními jíly, efektivními adsorbenty pro nepolární organické sloučeniny. Organické 

bentonity efektivně odstraňují organické znečištění z vod, a proto mohou být používány 

pro čištění odpadních vod (Su-Hsia Lin and Ruey-Shin, 2009). 

 

6.1. Syntéza organofilních jíl ů 

Syntéza organofilních jílů je založena na mechanismu reakcí mezi jílovými 

minerály a organickými sloučeninami. K výměnným reakcím dochází tehdy, když jsou 

anorganické iony v prostoru mezivrství smektitů a vermikulitů nahrazeny polárními 

molekulami (Bergaya, 2003 in da Paiva, 2008).  

Při intenzivním sycení vermikulitu organickými látkami lze dosáhnout toho, že se 

jejich molekuly interkalují do mezivrstevních prostor. Tento proces je spojený s výraznou 

expanzí struktury vermikulitu ve směru kolmém na vrstvy. Míra expanze závisí na 

velikosti interkalovaných molekul a na jejich uspořádání v mezivrstevním prostoru (Weiss 

a Kužvart, 2005) 

Vývoj interkalované struktury závisí na řadě faktorů. Jsou to především 

koncentrace organických molekul, jejich velikost, schopnost interkalace mezi hostitelskou 

strukturou a molekulami interkalované látky. Při interkalaci na bázi ionové výměny je 

důležitá i míra ionové výměny a rozdělení hustoty náboje. Interkalaci lze realizovat 3 

postupy (Weiss a Kužvart, 2005): 

• Reakcí mezi jílovým minerálem a roztokem organické látky, anglicky 

„solid-liquid“, 
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• reakcí mezi jílovým minerálem a parami organické látky, „solid-gas“, 

• reakcí mezi pevnou fází jílového minerálu a organickou látkou rovněž 

v pevném stavu (solid-solid), kdy k reakci dochází při intenzivním tření 

obou složek. 

Neutrální organické sloučeniny mohou vytvořit komplexy s kationy v mezivrství. 

V případě smektitů je adsorpce řízena různými chemickými interakcemi: vodíkovými 

vazbami, ion-dipólovými interakcemi, koordinačními vazbami, acidobazickými reakcemi, 

přenosem náboje a van der Waalsovými sílami. Kationy v mezivrství mohou být 

zastoupeny různými organickými kationy. Organojíly jsou většinou připravovány 

v roztoku kationovou výměnnou reakcí nebo reakcí v pevné fázi (Bergaya, 2003 in da 

Paiva, 2008). 

Kationová výměna je známá už padesát let (Beall and Goss, 2004 in da Paiva, 

2008). Technika se skládá z výměny mezivrstevních kationů jílového minerálu 

organickými kationy ve vodném roztoku. V některých případech se dají použít i jiné 

organické sloučeniny (da Paiva, 2008). 

Reakce v pevné fázi (solid-state reaction) probíhá tak, že molekuly organické látky 

mohou být interkalovány do vysušených jílových minerálů bez užití roztoku. Nepřítomnost 

roztoku během přípravy je šetrná k životnímu prostředí a je vhodnější pro průmyslovou 

výrobu. Interkalace neutrálních sloučenin do suchého montmorilonitu a vermikulitu není 

nezbytně doprovázena pohybem kationů uprostřed mezi silikátovými vrstvami. Kationy 

mohou zůstat v kontaktu s jednou silikátovou vrstvou, například atomy kyslíku na povrchu 

silikátu obsadí koordinační polohy kationtů (Bergaya, 2006 in da Paiva, 2008). 

Sorpční kapacita a sorpční mechanismus organicky modifikovaného jílového 

minerálu závisí z podstatné části na typu použitého organického kationu. Organické 

kationy s krátkými uhlovodíkovými řetězci tvoří adsorpční organofilní jílový minerál 

s vysokou adsorpční schopností a kompetitivní adsorpcí, kde adsorpce hydrofobních 

organických látek z vodného roztoku odpovídá průběhu Langmuirovy nebo Freundlichovy 

izotermy. Organické kationy obsahující dlouhé uhlovodíkové řetězce tvoří organofilní 

jílový minerál, kdy sorpce organických látek probíhá na rozdělovacím principu, sorpce 

hydrofobních organických látek z vodného prostředí je nekompetitivní a odpovídá průběhu 

lineární izotermy v širokém koncentračním rozmezí. Modifikované jílové minerály 

obsahující krátké uhlovodíkové řetězce jsou dobrými sorbenty pro látky s nižší hodnotou 
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rozdělovacího koeficientu Kow, s dlouhými uhlovodíkovými řetězci jsou dobrými sorbenty 

pro látky s vyšší hodnotou Kow (Plachá, 2010). 

 

6.2. Struktura organofilních jíl ů 

Orientace organických řetězců v jílových minerálech byly zpočátku odhadovány 

Lagaly and Weiss (1969). Na obrázku č. 6 je znázorněno, že organické kationy mohou být 

uloženy rovnoběžně v jedné nebo dvou vrstvičkách se silikátovou vrstvou. Důležitá je 

hustota uspořádání a délka řetězců. V pseudotřímolekulové vrstvě jsou některé konce 

řetězců nadzvednuty nad další řetězce, takže vzájemná vzdálenost dvou silikátových vrstev 

je určena mocností alkylových řetězců. (Lagaly and Weiss, 1969; Lagaly, 1981, 1986; 

Bergaya et al., 2006 in da Paiva, 2008). 

 

 

Obrázek 6 Orientace alkylamoniových ionů mezi vrstvami jílového minerálu: a) 

iony jsou seřazeny v jedné vrstvě, b) ve dvou vrstvách,  c) ve třech „pseudovrsvách“, d,e) 

parafinové uspořádání ionů, kdy mezi sebou řetězce svírají různé úhly.  

(Bergaya et al., 2006 in de Paiva and Lucilene 2008). 
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7. Praktická část 

 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na testování sorpčních vlastností 

různých organicky modifikovaných vermikulitů, na sorpci naftalenu z modelového 

vodného roztoku. Získané výsledky byly porovnány s práškovým  aktivním uhlím. Sorpce 

naftalenu byla zjišťována metodou plynové chromatografie ve spojení s termickou 

desorpcí v laboratoři CNT, VŠB-TU Ostrava. 

Pro přípravu modifikovaných vermikulitů byly použity dva různé vermikulity: 

brazilský vermikulit a odpadní vermikulit z firmy Grena a.s.  

 

7.1. Použité chemikálie 

• Jednotlivé modifikované vermikulity 

• Práškové aktivní uhlí 

• Naftalen, čistota 

• Demineralizovaná voda 

• 4-bromfluorbenzen 

• Methanol 

 

7.2. Použité pom ůcky a p řístroje 

Pomůcky: 

• laboratorní analytická váha typu 6110 Balance 

• elektronická pipeta 

• laboratorní mechanická třepačka typu LT 2 

• laboratorní odstředivka typu Centrifuge 5702 

• laboratorní sklo  
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Přístroje: 

• Plynová chromatografie – plynový chromatograf Hewlett Packard 5890 

s hmotnostní detekcí MSD 5971, se split/splitless nástřikem a kapilární 

kolonou DB-XLB 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm 

• Termická desorpce – jednotka pro přímou termickou desorpci model TD-4, 

Scientific Instrument services, Inc. 

• TOC analýza – přístroj MULTI N/C 3100 Carl Zeiss Jena, pec HT1300 

• XRD analýza – X-ray difractometer INEL pozičně citlivý detektor CPSD 

120 

• IR spektroskopie - Perkin Elmer 2000, technika FTIR (Fourier Transform 

Infrared), využita střední oblast infračerveného spektra (4000 – 400 cm-1) s 

rozlišením 4 cm-1 při laboratorní teplotě 

• Granulometrie – granulometrické stanovení v laboratoři sypkých hmot 

fakulta strojní VŠB-TUO na přístroji Fritsch particle sizer 

 

7.3. Pracovní postup 

Do centrifugačních zkumavek bylo naváženo cca 0,11 g vzorku 1 (brazilský 

vermikulit modifikovaný 50% HDTMA ), vzorku 2 (vermikulitový prach „Grenamat“) 

bylo naváženo cca 0,20 g, vzorku 3 (neexpandovaný brazilský vermikulit modifikovaný 

trimethyldodecylphosphoniovou a  dimethyldioktadecylamoniovou solí) bylo také 

naváženo cca 0,20 g, vzorku 4 (neexpandovaný braz. vermiulit interkalovaný v suchém 

stavu   dodecylaminem) bylo naváženo cca 0,11g, vzorku 5 (aktivní práškové uhlí) také cca 

0,11g. Po té byla zkumavka doplněna 11 ml demineralizované vody. Do zkumavky bylo 

přidáno různé množství roztoku naftalenu v methanolu (viz. tabulka 2, 3, 4, 5, 6) o 

počáteční koncentraci 21,37 mg/ml. Vzhledem k těkavosti naftalenu, musela být zkumavka 

rychle a pečlivě uzavřena. Takto připravený vzorek byl ručně protřepán, aby se jíl dostal 

do vznosu. Po ručním protřepání byl vzorek umístěn na laboratorní třepačku, kde byl 

třepán 24 hodin při konstantní teplotě. Doba 24 hodin odpovídala dosažení rovnováhy 

mezi koncentracemi naftalenu v pevné a kapalné fázi. Následně byl vzorek vložen do 

laboratorní odstředivky, kde byl odstředěn po dobu 10 min při 2000 ot./min.. 
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Z odstředěného vzorku bylo odebráno 5 ml supernatantu (čirá kapalina nad 

sedimentem) do nádobky určené k vystripování naftalenu z roztoku. K roztoku bylo dále 

přidáno 0,020 ml vnitřního standardu 1-brom-4-fluorbenzenu. Naftalen byl převeden 

metodou „purge and trap“ na desorpční trubičku naplněnou 0,2 g sorbentu TENAX GR. 

Stripování roztoku inertním plynem – dusíkem probíhalo 20 min při laboratorní teplotě. Po 

té byla trubička vysušena a připojena k termické desorpci. Desorpce analytu probíhala 

přímo do nástřikového prostoru plynového chromatografu. Podmínky desorpce byly 

následující:  

Nastavení doby pro termickou desorpci: gas purge time - 5 min, injection time – 0,3 

min, desorption time – 10 min, delay start – 0, 3 min. 

Nastavení teploty pro termickou desorpci: začátek 150 °C, nárůst teploty 20 °C/ 

min, konec 200 °C. 

Podmínky metody CG/MS: teplota nástřikového prostoru 250 °C, teplota pece 32 

°C, počáteční teplota 35 °C, konečná teplota 250 °C, teplota detektoru 300 °C, průtok 

nosného plynu 35,9 cm/s. 

Analýza naftalenu metodou termické desorpce a CG/MS byla před použitím řádně 

validována, bylo prokázáno, že splňuje požadavky pro analýzu naftalenu. Metodika byla 

převzata z diplomové práce Dominiky Jaroščákové (2008).   

 

8. Výsledky a diskuze 

8.1. Charakterizace vstupních materiál ů 

 

Vzorek č. 1  

Brazilský vermikulit modifikovaný 50% HDTMA (hexadecyltrimethylamoniový 

kation). Pozn.: původní vermikulit d001=1,433 nm Na vermikulit d001=1,2 nm, HDTMA 

vermikulit d001=2,7 nm (d001 – výška mezivrství). Vzorec původního (nemodifikovaného) 

vermikulitu: (Si6,32Al 1,58Ti0,1)(Mg4,75Ca0,34Fe0,91)O20(OH)4Ca0,04K0,38 negativní elektrický 

náboj 0,6 na vrstvě, CEC 122 cmol(+)/kg, modifikovaný HDTMA v množství odpovídající 

50% CEC. 

 



   Lenka Matulová: Ověření sorpčních vlastností modifikovaných vermikulitů 

Akademický rok 2009/2010 29 

Vzorek č. 2 

Vermikulitový prach „Grenamat“ v roztoku phosphoniových solí 

(trihexyltetradecylphosphonium bromid) po vysušení soli za sucha na 5% (hmotnostních). 

Vermikulit firmy Grenamat je vermikulit PP&V z dolů v Palaboře (JAR), obsahuje zlaté až 

hnědé šupinky, které se pečlivé dělí do pěti tříd – z nichž každá má specifický rozsah 

velikosti částeček. Obecný vzorec: (Mg5Fe+2
0,2Fe+3

0,8)[Si5.5Al2.5O20] (OH)4, kde prvky v 

první kulaté závorce představují iontovýměnnou vrstvu, prvky ve druhé kulaté závorce 

obsahují kationy oktaedrické vrstvy a prvky uvnitř hranaté závorky obsahují tetraedrickou 

vrstvu (Grena a.s., 2010). 

 

Vzorek č. 3 

Neexpandovaný brazilský vermikulit tryskově mletý, modifikovaný 

trimethyldodecylphosphoniovou a  dimethyldioktadecylamoniovou solí. Vzorec původního 

(nemodifikovaného) vermikulitu: (Si6,32Al1,58Ti0,1)(Mg4,75Ca0,34Fe0,91)O20(OH)4Ca0,04K0,38 

 

Vzorek č. 4  

Neexpandovaný brazilský vermikulit  tryskově mletý interkalovaný v suchém stavu  

 dodecylaminem (20 % hm.), opět tryskově mletý, pak regenerovaný ethanolem. Vzorec 

původního (nemodifikovaného) vermikulitu: 

(Si6,32Al 1,58Ti0,1)(Mg4,75Ca0,34Fe0,91)O20(OH)4Ca0,04K0,38 

 

Vzorek č. 5  

Komerčně vyráběné práškové aktivní uhlí firmy BRENNTAG CEE Group. 

 
Tabulka 1: Číslo a vlastnosti vzorků (velikost částic, XRD d001, TOC) 

  

Vzorek 
č. 

Velikost částic 
medián, µm 

XRD d001 
nm 

TOC  
g/kg 

1 22 2,70 186 

2 22 2,58 73,73 

3 6,16 2,60 13,79 

4  2,84 2,6   164,65 

5  --  --  -- 
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XRD 

XRD záznam brazilského vermikulitu modifikovaného z  50% CEC 

hexadecyltrimethylamoniovými iony potvrdil změny v mezivrství (viz obrázek 7). 

Hodnoty první bazalní difrakce d001 se změnily ve srovnání s původním vermikulitem a 

vermikulitem v sodné formě, píky nejsou dobře definovány a dostatečně intenzivní, lze se 

domnívat, že organická fáze je v mezivrství uspořádána paralelně se silikátovými vrstvami, 

avšak pík o nízké intenzitě s hodnotou d001=2,7 nm vypovídá o doménách, kde jsou 

organické řetězce uspořádány parafínově. 

XRD záznam vzorku 4 (obrázek 10) ukazuje, že se hodnoty první bazální difrakce d001 

zvýšily s obsahem organických kationů v mezivrství. Nesymetrický pík první bazální 

difrakce s asymetrií k vyšším hodnotám může poukazovat na neuspořádanou krystalickou 

strukturu, podobně jako v případě vzorku 2 (obrázek 8). V případě vzorku 3 (obrázek 9) 

XRD záznam potvrzuje nízký obsah interkalovaných kationů v mezivrství.  

 

Obrázek 7 Difrakční záznam vzorku 1 (brazilského vermikulitu modifikovaného 

50% HDTMA) 
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Obrázek 8 Difrakční záznam vzorku 2 (vermikulitový prach „grenamat“) 

 

Obrázek 9 Difrakční záznam vzorku 3 (neexpandovaný braz. vermikulit 

modifikovaný trimethyldodecylphosphoniovou a  dimethyldioktadecylamoniovou solí) 
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Obrázek 10 Difrakční záznam vzorku 4 (neexpandovaný braz. vermiulit 

interkalovaný v suchém stavu   dodecylaminem (20 % hm.)) 

 

TOC analýza 

TOC analýza vypovídá o množství a vůbec přítomnosti organických kationů 

adsorbovaných na povrchu a v mezivrství jednotlivých vzorků. Nejvyšší obsah 

organického uhlíku (viz. tabulka 1) v modifikovaných vermikulitech byl stanoven ve 

vzorku 1 a vzorku 4, jednalo se v obou případech o brazilský vermikulit, u vzorku 1 

modifikovaný hexadecyltrimethylamoniovou solí a u vzorku 4 dodecylaminem. Naopak 

nejnižší obsah organického uhlíku byl nalezen ve vzorku 3 (brazilský vermikulit 

modifikovaný směsí trimethyldodecylfosfoniovou a dimethyldioctadecylamoniovou solí), 

to by znamenalo, že do mezivrství vzorku 3 bylo interkalováno jen velmi málo 

organických kationů. Obsah organického uhlíku u vzorku 2 je zhruba poloviční než u 

vzorku 4. 

Velikost částic 

Granulometrická analýza velikosti částic (medián) použitých vermikulitů je shrnuta 

v tabulce č. 1, mediány velikosti částic byly rozdílné pro jednotlivé vzorky.  
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IR spektra 

Přítomnost organických molekul v mezivrství modifikovaných vermikulitů byla 

potvrzena i analýzou IR spektrometrií ve střední oblasti 400-4000 cm-1. Infračervená 

spektrometrie s Fourierovou transformací se běžně používá k sledování adsorbovaných 

organických kationů na povrchu a v mezivrství jílového minerálu (Plachá, 2010). Všechny 

analyzované organofilní vermikulity byly modifikovány organickými kationy obsahujícími 

dlouhé uhlovodíkové řetězce (C12-C18). Ve všech spektrech byly zaznamenány typické 

absorpční pásy odpovídající organické fázi v anorganickém materiálu. Intenzita těchto 

pásů odpovídala množství organických kationů adsorbovaných na povrchu a v mezivrství 

vermikulitu. Přítomnosti organické látky odpovídají absorpční pásy v oblasti  cca 3017, 

2926 a 2856, 1488, 1473, 1463, 730 a 719 cm-1 (Plachá, 2010). Absorpční pás v oblasti 

3017 cm-1 odpovídá symetrické valenční vibraci vazby ν(CH3-N) obsažené v HDTMA 

kationu. Ve  vzorcích č. 2 a 4 se tato vazba nevyskytuje, proto na spektrech není tento 

absorpční pás zaznamenán, v případě vzorku č. 3 je organické fáze velmi malé množství, 

absorpční pás charakterizující tuto skupinu není znatelný. Absorpční pásy v oblasti 2956 až 

2850 cm-1 jsou obvykle pásy s největší intenzitou a odpovídají symetrickým a 

asymetrickým valenčním vibracím vazeb ν(CH2) a ν(CH3). Absorpční pásy v oblasti 1457 

až 1472 cm-1 odpovídají deformačním nůžkovým vibracím methylenových skupin a 

umožňují předvídat uspořádání alkylových řetězců. Pásy v oblasti 730 až 719 cm-1 

odpovídají deformačním kyvadlovým vibracím methylenových skupin, vyskytujícím se ve 

sloučeninách, které mají čtyři a více methylenových skupin. Ostatní výrazné absorpční 

pásy v oblasti 440 až 1000 cm-1 odpovídají vibracím vazeb Si-O-Si a Si-O-Al. Pásy 

okolo 3440 a 1647-1653 cm-1 jsou důkazem přítomnosti adsorbované molekulové vody.  

Podle intenzity absorpčních pásů v oblasti 2956 až 2853 cm-1 lze odhadnout, že 

množství organických kationů ve vzorcích č.1 a 4 je mnohem vyšší ve srovnání se 

vzorkem č. 3. Shrnutí oblastí absorpčních pásů je v tabulce 2 (Plachá, 2010). 
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Tabulka 2:  Shrnutí oblastí absorpčních pásů 

vzorek 
ν(CH3-
N), (cm-1) 

 ν(CH2) a 
(CH3), (cm-1) 

adsorb. 
voda, (cm-1) 

ν(Si-O-Si) 
a (Si-O-Al), 
(cm-1) 

4 a více 
δ(CH2), 
(cm-1) 

1 3017 2919 - 2850 1654 1000 - 456 730 
2 - 2956 - 2856 1653 999 - 443 727 
3 - 2926 - 2854 1647 1006 - 459 756 
4 - 2923 - 2853 1647 999 - 458 757 

 

ν...valenční vibrace 

δ...deformační vibrace 

Obrázek 11 IR záznam vzorku 1 (brazilský vermikulit modifikovaný 50% 

HDTMA) 
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Obrázek 9: IR záznam vzorku 2 (vermikulitový prach „Grenamat“) 

 

 

Obrázek 12: IR záznam vzorku 3 (neexpandovaný braz. vermikulit modifikovaný 

trimethyldodecylphosphoniovou a  dimethyldioktadecylamoniovou solí) 

 

 

 

 

Date: 30.3.2010 

4000,0 3000 2000 1500 1000 500 290,0 
cm-1 

3821 

1070 

3711 
3421 

2956 

2926 
2856 

458 

1653 

1541 
1457 

999 

817 

727 
687 

443 

Date: 30.3.2010 

4000,0 3000 2000 1500 1000 500 290,0 
cm-1 

3838 2854 

3462 

2926 1647 
1541 

1006 

756 
685 

459 

%T 

%T 



   Lenka Matulová: Ověření sorpčních vlastností modifikovaných vermikulitů 

Akademický rok 2009/2010 36 

Obrázek 13: IR záznam vzorku 4 (neexpandovaný braz. vermiulit interkalovaný v 

suchém stavu   dodecylaminem (20 % hm.)) 
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8.2. Sorpční účinnost 

Tabulky 2 až  7 obsahují zdrojová data pro výpočet sorpčních izoterem jednotlivých 

materiálů. Sorpce naftalenu na jednotlivé materiály byla zjištěna rozdílem počáteční 

koncentrace a rovnovážné koncentrace naftalenu v roztoku. Sorpční izotermy popisují 

závislost rovnovážné koncentrace naftalenu po sorpci v roztoku a množstvím naftalenu 

nasorbovaného na jednotlivých materiálech.  

Nejlepší sorpční účinnost vykazuje aktivní uhlí, které mělo při sorpci naftalenu 

z vodného prostředí účinnost 100%. Výbornou sorpční účinnost 93-97% má vzorek 4 - 

neexpandovaný brazilský vermikulit tryskově mletý interkalovaný v suchém stavu  

s dodecylaminem (20 % hm.). Naopak sorpční vlastnosti vzorku 3 (neexpandovaný 

brazilský vermikulit tryskově mletý, modifikovaný trimethyldodecylphosphoniovou a  

dimethyldioktadecylamoniovou solí) se ukázaly jako nejslabší. Vzorek 3 a 4 přitom tvoří 

stejné vermikulity, liší se však druhem interkalované molekuly. Molekuly 

trimethyldodecylphosphoniového a  dimethyldioktadecylamoniového kationu u vzorku 3 je 

prostorově výraznější než kation dodecylaminu u vzorku 4, takže je pravděpodobné, že 

v mezivrství vzorku 3 není dostatek prostoru pro nasorbování molekul naftalenu. 

Neopomenutelné jsou i hodnoty TOC analýzy. Z té vyplývá, že u vzorku 3 se naftalen 

„nemá na co navázat“. Obsah organického uhlíku tohoto vzorku je totiž jen 13,79 g/kg, 

kdežto u vzorku 4 je to 164,65 g/kg.  

Vzorek 2 percentuálně vykazuje lepší sorpční účinnost než vzorek 1 (brazilský 

vermikulit modifikovaný 50% HDTMA). Musíme však zohlednit dvojnásobnou navážku u 

vzorku 2. Poloviční účinnost můžeme dát mimo jiné i do souvislosti s polovičním obsahem 

organického uhlíku ve vzorku 2. 

Meridián velikosti částic jednotlivých materiálů je v rozmezí 2,84 až 22 µm. 

Obecně by mělo platit čím menší částice, tím větší specifický povrch, tím lepší sorpční 

vlastnosti. Je však těžké posoudit do jaké míry mají rozdíly ve velikosti částic v tomto 

rozmezí vliv na sorpční účinnost zkoumaných materiálů. Vzorek 4, s nejlepší sorpční 

účinností ze všech zkoumaných upravených vermikulitů, má meridián částic nejmenší, 

vzorek 1, jehož účinnost je o několik procent nižší, má meridián velikosti částic více než 7 

větší.  Bylo by zajímavé srovnat tyto dva materiály při stejné velikosti částic. Tento 

parametr je nicméně důležitý při samotné přípravě modifikovaných jílových minerálů.  
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Výška mezivrství u všech vzorku srovnatelná (2,58 až 2,7 nm). Zajímavější je vztah 

sorpční účinnosti a  parametru TOC. Parametr TOC vypovídá o množství organických 

kationů adsorbovaných na povrchu a v mezivrství jednotlivých vzorků. Vzorek 3, materiál 

s nejnižším obsahem organického uhlíku, měl také nejhorší schopnost odstranit naftalen 

z vodného prostředí, což si vysvětluji nedostatkem organických kationů a tím i pro naftalen 

vhodných adsorpčních míst ve struktuře  vermikulitu. 

Ve všech případech byl pro sorpci naftalenu z vodného roztoku použit model 

lineární izotermy, což odpovídá teorii sorpcí, kdy lineární izotemu lze použít v oblasti 

velmi nízkých koncentrací sorbované látky. Vyšší množství naftalenu jsem netestovala. Při 

přípravě modelových roztoků se vycházelo z množství, která jsou v odpadních vodách 

skutečně nacházena a z rozpustnosti naftalenu (10 mg/l).  U vzorku 3 je koeficient korelace 

nejnižší, proto byla data použita i pro výpočet Langmuirovy a Freundlichovy izotermy. 

Linearizace však prokázaly, že nejvhodnějším modelem je lineární model.  

Sorpční účinnost byla také testována pro aktivní uhlí, za stejných podmínek, jako 

proběhlo testování modifikovaných vermikulitů. Odstranění naftalenu bylo v tomto případě 

100% Aktivní uhlí je tak evidentně nejúčinnější sorpční materiál (viz tabulka 7). 

Modifikované jílové minerály však mají svůj význam pro čištění vod kontaminovaných 

olejí a jinými velkými organickými molekulami, které mohou ucpávat póry aktivního uhlí 

a snižovat tak jeho životnost. Náklady na regeneraci jsou vysoké.   
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Vzorek č. 1 

Tabulka 3: Brazilský vermikulit modifikovaný 50% HDTMA 

  
navážka 
(g) 

konc.  
naftalenu 
před sorpcí 
(mg/l) 

konc. 
naftalenu po 
sorpci v 
roztoku (mg/l) 

množství 
naftalenu 
sorbované v 
(µmol/g) 

konc. 
naftalenu po 
sorpci v 
roztoku 
(µmol/l) 

sorpce 
naftalenu v 
% 

1_1 0,1112 2,1370 0,4 1,3424 3,1250 81 

1_2 0,1122 3,1084 0,53 1,9748 4,1406 83 

1_3 0,1104 5,2454 0,91 3,3747 7,1094 83 

1_4 0,1121 7,3824 1,13 4,7932 8,8281 85 

1_5 0,1159 9,7136 1,21 6,3053 9,4531 88 

1_6 0,1182 2,1370 0,23 1,3865 1,7969 89 

1_7 0,1073 3,1084 0,33 2,2252 2,5781 89 

1_8 0,1105 5,2454 0,72 3,5194 5,6250 86 

1_9 0,1126 7,3824 0,85 4,9856 6,6406 88 

1_10 0,1019 9,7136 1,39 7,0197 10,8594 86 

 

Obrázek 14 Sorpční izoterma brazilského vermikulitu modifikovaného 50% 

HDTMA  
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Vzorek č. 2 

Tabulka 4: Vermikulitový prach „Grenamat“ v roztoku phosphoniových solí 

 
navážka 
(g) 

konc. 
naftalenu 
před sorpcí 
(mg/l) 

konc. 
naftalenu 
po sorpci v 
roztoku 
(mg/l) 

množství 
naftalenu 
sorbované 
(µmol/g) 

konc. 
naftalenu po 
sorpci v 
roztoku 
(µmol/l) 

sorpce 
naftalenu v % 

2_1 0,205 2,1370 0,24 0,7952 1,8750 89 

2_2 0,2058 3,8855 0,44 1,4387 3,4375 89 

2_3 0,2044 5,8282 0,59 2,2023 4,6094 90 

2_4 0,2047 7,7709 1 2,8426 7,8125 87 

2_5 0,2044 9,7136 1,4 3,4954 10,9375 86 

2_6 0,2038 1,9427 0,3 0,6927 2,3438 85 

 

Obrázek 15 Sorpční izoterma vermikulitového prachu „Grenamat“ v roztoku 

phosphoniových solí 
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Vzorek č. 3 

Tabulka 5: Neexpandovaný vermikulit brazilský tryskově mletý, modifikovaný 

trimethyldodecylphosphoniovou a  dimethyldioktadecylamoniovou solí 

 
navážka 
(g) 

konc. 
naftalenu 
před sorpcí 
(mg/l) 

konc. 
naftalenu 
po sorpci v 
roztoku 
(mg/l) 

množství 
naftalenu 
sorbované 
(µmol/g) 

konc. naftalenu 
po sorpci v 
roztoku (µmol/l) 

sorpce 
naftalenu v % 

3_1 0,2042 1,9427 0,9 0,4388 7,0313 54 

3_2 0,2054 3,8855 2,3 0,6633 17,9688 41 

3_3 0,2038 1,9427 1,2 0,3132 9,3750 38 

3_4 0,2052 3,8855 2,11 0,7436 16,4844 46 

3_5 0,2046 5,8282 4,14 0,7091 32,3438 29 

3_6 0,204 7,7709 5,51 0,9524 43,0469 29 

3_7 0,2054 9,7136 6,14 1,4952 47,9688 37 

 

Obrázek 16 Sorpční izoterma neexpandovaného vermikulitu brazilský tryskově 

mletého, modifikovaného trimethyldodecylphosphoniovou a  

dimethyldioktadecylamoniovou solí 
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Vzorek č. 4 

Tabulka 6: Neexpandovaný brazilský vermikulit tryskově mletý interkalovaný 

v suchém stavu  s dodecylaminem (20 % hm.) 

 
navážka 
(g) 

konc. 
naftalenu 
před 
sorpcí 
(mg/l) 

konc. 
naftalenu 
po sorpci 
v roztoku 
(mg/l) 

množství 
naftalenu 
sorbované v 
(µmol/g) 

konc. 
naftalenu po 
sorpci v 
roztoku 
(µmol/l) 

sorpce 
naftalenu v 
% 

4_1 0.1198 3.8855 0.1 2.7155 0.78125 97 

4_2 0.1001 1.9427 0.09 1.5906 0.703125 95 

4_3 0.1503 3.8855 0.12 2.1530 0.9375 97 

4_4 0.1007 5.8282 0.25 4.7604 1.953125 96 

4_5 0.0912 7.7709 0.52 6.8325 4.0625 93 

4_6 0.1342 9.7136 0.5 5.9001 3.90625 95 

4_7 0,1029 1,9427 0,12 1,5223 0,9375 94 

4_8 0,104 3,8855 0,27 2,9875 2,109375 93 

4_9 0,1024 7,7709 0,53 6,0768 4,140625 93 

 

Obrázek 17 Neexpandovaný brazilský vermikulit tryskově mletý interkalovaný 

v suchém stavu  s dodecylaminem (20 % hm.) 
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Vzorek č. 5  

Tabulka 7: Aktivní práškové uhlí 

 
navážka 
(g) 

konc. 
naftalenu 
před 
sorpcí 
(mg/l) 

konc. 
naftalenu 
po sorpci v 
roztoku 
(mg/l) 

množství 
naftalenu 
sorbované  
(umol/g) 

konc. 
naftalenu po 
sorpci v 
roztoku 
(umol/l) 

sorpce 
naftalenu v % 

5_1 0,1023 1,9427 0 1,6320 0 100 

5_2 0,1121 3,8855 0 2,9786 0 100 

5_3 0,1105 5,8282 0 4,5327 0 100 

5_4 0,1014 7,7709 0 6,5859 0 100 

5_5 0,1061 9,7136 0 7,8677 0 100 

 

Sorpční účinnost aktivního uhlí byla 100%, proto nemá smysl vkládat graf sorpční 

izotermy. 



   Lenka Matulová: Ověření sorpčních vlastností modifikovaných vermikulitů 

Akademický rok 2009/2010 44 

9. Závěr 

V této práci jsou zkoumány sorpční vlastností tří různě modifikovaných brazilských 

vermikulitů a modifikovaného vermikulitového prachu „Grenamat“. Začátek práce se 

věnuje sorpčním procesům obecně a obecně také pojednává o jílových minerálech 

v přirozené i modifikované formě.   

Praktická část shrnuje charakterizaci vybraných modifikovaných vermikulitů 

metodami XRD, IR spektrometrií, TOC analýzou a granulometrickým stanovením. 

Hlavním hodnotícím kritériem pro tyto materiály je, jak vyplývá z praktické časti, 

vhodnost jejich použití pro odstranění naftalenu (a jiných nepolárních organických látek) 

z vodného prostředí. Touto vhodností je samozřejmě myšlena co nejvyšší sorpční účinnost. 

Sorpční účinnost je pak dána do souvislosti s jednotlivými prvky charakterizace materiálů. 

Parametry XRD, TOC, IR a velikost částic jsou důležité pro objasnění a vysvětlení různé 

sorpční účinnosti jednotlivých modifikovaných vermikulitů.  

 Ani jeden z materiálů nepřekonal v sorpční účinnosti zkoumané na modelovém 

roztoku naftalenu (zástupce nepolárních organických látek) v demineralizované vodě 

práškové aktivní uhlí (vzorek 5). Vzorek 4 se mu však s účinností 93-97% téměř vyrovnal. 

Další v pořadí je vzorek 1 tvořený stejně jako vzorek 4 brazilským vermikulitem. Tyto dva 

vzorky se tedy liší druhem interkalované organické molekuly, avšak se srovnatelnými 

vlastnostmi z hlediska obsahu TOC a parametrů první bazální difrakce (d001).  Je možné se 

tedy domnívat, že kation dodecylaminu u vzorku 4 je z hlediska sorpčních vlastností 

vhodnější modifikací než hexadecyltrimethylamoniový kation (HDTMA) u vzorku 1. Jako 

nevhodná modifikace se ukázala modifikace vzorku 3 (také brazilský vermikulit) 

trimethyldodecylphosphoniovou a  dimethyldioktadecylamoniovou solí. Molekuly těchto 

dvou solí jsou nejspíše prostorově příliš výrazné na to, aby byly efektivně zabudovány do 

struktury vermikulitu. Toto ujištění vyplývá z poměrně vysoké hodnoty d001, přestože 

obsah TOC je příliš nízký ve srovnání s ostatními vzorky. Vzorek 2 (vermikulitový prach 

z firmy Grena a.s.) měl percentuální výsledky uspokojivé, v tomto případě ale byla použita 

dvojnásobná navážka. Modifikace trihexyltetradecylphosphoniovým kationem  u vzorku 2 

také není úplně vhodná. Pro odstraňování nepolárních organických látek při úpravě vody je 

práškové aktivní uhlí ze všech zkoumaných materiálů nejvhodnější, avšak jeho 

použitelnost je limitována v oblasti vod vysoce kontaminovaných organickými látkami 
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s velkými molekulami, jako jsou např. oleje. Další bádání v oblasti modifikovaných 

minerálů jistě přinese poznatky o tom, jaké parametry jsou pro modifikované minerály 

určené k sorpci optimální.   

Další důležitá kriteria jako ekonomická a technologická náročnost na přípravu 

materiálu v práci zahrnuta nejsou, neboť to nebylo cílem práce.  
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10. Seznam symbol ů a zkratek 

 

BTEX benzen,toluen,ethylbenzen, xyleny 

CEC kationová výměnná kapacita  

CNT Centrum nanotechnologií Vysoké školy báňské 

d001  první bazální difrakce 

foc  frakce organického uhlíku v pevné fázi 

HDTMA hexadecyltrimethylammonium bromid 

IČ/IR infračervená spektroskopie 

Kd distribuční koeficient  

Koc koeficient afinity mezi sloučeninou a organickým uhlíkem 

Kow rozdělovacího koeficient oktanol/voda   

PAU polyaromatické uhlovodíky 

TOC celkový organický uhlík  

XRD rentgenová difrakční spektrometrie 
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