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Anotace

Cílem  práce  je  studium  mechanismu  adsorpce  iontů  rtuti  na  montmorillonitu.  V 

textové části je popsána charakteristika a vlastnosti těžkých kovů a rtuti, jejich toxicita, 

výskyt  rtuti  ve  složkách  životního  prostředí,  mechanismus  adsorpce,  iontová  výměna, 

struktura a vlastnosti  fylosiláktů,  včetně montmorillonitu a popis a využití  spektrálních 

metod.  V experimentální části je vyhodnocena adsorpce rtuti  na montmorillonitu,  grafy 

adsorpčních  izoterm,  výskyt  iontových  forem  rtuti  v  závislosti  na  pH,  koncentrace  a 

adsorpce  vodíkových  kationtů,  rozbor  montmorillonitu  po  adsorpci  RTG  práškovou 

difrakční  analýzou,  elektronovou  mikroskopií,  infračervenou  spektrometrií  a  termickou 

analýzou.

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, their toxicity, 

presence  of  mercury  in  enviromental,  the  adsorption  mechanism,  ions  exchange,  the 

structure of phyllosilicate, including of montmorillonite and the use of spectral methods is 

described.   In the experimental  part  the adsorption of mercury onto montmorillonite is 

explained and diagrams of adsorption isotherms, dependence of ionic forms of mercury in 

pH, concentration and adsorption of hydrogen cations and analysis of montmorillonit after 

adsorption with RTG powder difraction, electron mikcroskopy, infrared spectroskopy and 

thermal analysis.

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

metals, ion exchange, adsorption isotherms
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 1 Úvod 

Rtuť patří do skupiny toxických kovů, které mají významný negativní vliv na životní 

prostředí.  Díky své schopnosti  akumulovat  se  v  živých organismech patří  k  rizikovým 

prvkům,  které  se  tak  dostávají  do  potravního  řetězce  nejen  vodních  a  suchozemských 

živočichů, ale i člověka. 

Rtuť se dostává do složek životního prostředí nejen prostřednictvím přírodních vlivů, 

ale  především antropogenní  činností,  která  zahrnuje  například  odpadní  vody průmyslu 

nebo úniky látek do ovzduší. 

Rtuť  je  zachycována  nejen  živými  organismy,  ale  i  půdním  ekosystémem.  K 

nejvýznamnějším typům půd, které dobře adsorbují těžké kovy, patří půdy jílovité, jejichž 

hlavní složkou je hornina bentonit. 

 Adsorpce mnoha látek na půdní komplexy je v přírodě přirozenou vlastností, které je 

rovněž využito i pro účely odstraňování mnoha nežádoucích látek, včetně těžkých kovů, z 

vodního prostředí.  V práci  je  věnována  pozornost  mechanismu adsorpce  iontů  rtuti  na 

montmorillonitu, který je hlavní složkou bentonitu.
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 2 Textová část

 2.1 Těžké kovy

 2.1.1 Základní charakteristika

Do skupiny těžkých kovů patří kovy, jejichž hustota přesahuje 5 g/cm3. Některé jsou 

přirozenou součástí životního prostředí a organismů v něm žijících. Nezbytnými prvky pro 

živé  organismy jsou  například  železo,  zinek,  měď.  Avšak  nesmí  být  překročena  určitá 

koncentrace, která může vyvolat u živých organismů toxické účinky, nebo jsou i takové 

těžké kovy, které jsou toxické již při malých koncentracích. Patří k nim olovo, kadmium, 

arsen a rtuť. [1]

Příčinou výskytu těžkých kovů v životním prostředí může být přirozené uvolňování 

těchto kovů chemickými procesy ze sedimentů či organismů a další mnohem závážnější 

příčinou je antropogenní činnost. V důsledku antropogenní činnosti se těžké kovy dostávají 

do sedimentů půd a mají rovněž schopnost bioakumulace.

Těžké kovy mají vliv na inhibici růstu organismů, aktivitu enzymů a dále schopnost 

reagovat s látkami tvořícími buněčnou stěnu,  čímž negativně ovlivňují její propustnost. 

Jsou  perzistentní  a  mohou  vyvolat  karcinogenitu.  Jedná  se  hlavně  o  kadmium,  arsen, 

chrom, nikl a berylium. [1], [2]

Relativní toxicita závisí nejen na celkové koncentraci kovu v prostředí, ale i na formě, 

ve které se vyskytuje a její biodostupnosti proměnné v čase.

Formy výskytu těžkých kovů se dělí:

• podle rozpustnosti na rozpuštěné a nerozpuštěné formy

• podle fyzikálně-chemické podstaty mohou být ve formě anorganické (elementární 

kov, iontová forma, sloučenina) a  ve formě organických sloučenin a organokovů 

(organické  komplexy  s  huminovými  kyselinami,  aminokyselinami  a 
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fulvokyselinami, pesticidy...) [1]

 2.1.2 Toxicita těžkých kovů

Obvykle bývají nejtoxičtější jednoduché iontové formy kovů, u většiny těžkých kovů 

převládájí  ve  vodách  při  nízkých  hodnotách  pH.  Ve  vodě  je  za  obvyklých  chemicko-

fyzikálních podmínek 90 - 98 % toxických kovů vázáno ve formě komplexů, z toho 60 - 80 

% je vázáno v organických komplexech. [1] 

Faktory ovlivňující relativní toxicitu a nebezpečnost kovu

• forma kovu (komplexace, anorganická/organická forma)

• forma látek, s nimiž kov reaguje (fyzikální a chemické vlastnosti)

• koncentrace jednotlivých forem kovu

• hodnota  pH (vliv  na  rozpustnost,  biodostupnost,  náboj  adsorbentu,  rozhoduje  o 

formě výskytu kovu), obecně pokles pH znamená nárůst iontových forem kovu a 

tím i nárůst toxicity

• mikrobiální aktivita (biomethylace)

• adsorpce  (forma  výskytu  adsorbentu  a  adsorbátu,  kovy  se  sorbují  dobře  na 

hlinitokřemičitanech)

• bioakumulace a dekumulace z biomasy

• synergistické  a  antagonistické  účinky  kovů  (tzn.  zesílení  toxického  účinku 

vzájemným působením)

• rozpustnost  sloučenin  kovů  (ve  vodě  dobře  rozpustné  sloučeniny  kovů  bývají 

toxičtější) [1]
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Klasifikace  nebezpečnosti  toxicity  kovů  ve  vodách  vychází  ze  zákona  o  vodách, 

příloha č. 1, 254/2001 Sb. (novelizován zákonem č. 273/2010 Sb.)

1. Zvláště nebezbečné látky: Hg a její sloučeniny, Cd a jeho sloučeniny.

2. Nebezpečné látky (metaloidy a jejich sloučeniny): Zn, Se, V, Sn, Co, As, Ba, Ni, Cr, 

Pb, Ag, atd...

Těžké kovy a jejich bioakumulace

Kvantitativním vyjádřením akumulace v organismu je BCF, což je podíl koncentrace 

látky v biomase/organismu vůči její koncentraci v okolním prostředí. [1]

Monitoring toxických kovů

Existují 3 metody uplatňující se u monitoringu toxických kovů. Jendou z metod je 

biologické monitorování expozice kovů a jejich metabolitů v tkáních a tělních tekutinách. 

Další metodou je standardní technický a nebiologický monitoring (odběr vody, sedimentů, 

půdy...). A poslední je biomonitoring využívající bioakumulačních schopností organismů. 

[1]

 2.1.3 Toxicita rtuti

Rtuť se může vyskytovat v těchto základních toxikologicky odlišných formách: 

1) Elementární kovová – Hg0 -   značně se vypařuje i za běžných teplot,  je značně 

toxická při inhalaci (vstřebává se až 80 %), z GIT se vstřebává jen 0,01 %.

2) Anorganické  formy –  vstřebávají  se  hlavně  z  GIT,  ionty  rtuťnaté,  např.  HgCl2 

(prudký jed) nebo ionty rtuťné např. Hg2Cl2 (kalomel).

3) Organické sloučeniny – vstřebávají se až z 90 % z GIT, hlavně dimethylrtuť (velmi 

vysoká toxicita). [1]
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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 90ti procent jejího celkového množství. Hlavní podstatou toxicity rtuti je její 

afinita k -SH skupinám. [3]

 2.1.4 Vliv toxicity rtuti na lidský organismus

Největší nebezpečí pro lidský organismus představují organické sloučeniny rtuti, které 

se dobře akumulují v organismech a přenášejí potravním řetězcem. V případě člověka je to 

především  konzumace  ryb,  mořských  plodů,  nebo  zemědělských  plodin  z  oblastí 

zamořených  sloučeninami  rtuti.  Dimethylrtuť  má  vysoce  toxické  účinky  na  nervovou 

soustavu a pro svou schopnost prostupovat placentární a mozkovou tkání je nebezpečná 

zejména pro těhotné ženy, jejichž plody ohrožuje, a pro vyvíjející se děti. Podle některých 

výzkumů má rtuť v této podobě negativní důsledky, rovněž pro kardiovaskulární systém a 

předpokládá  se,  že  by  mohla  způsobovat  i  rakovinu.  Uvádí  se,  že  smrtelná  dávka 

dimethylrtuti  je  0,1  ml.  Elementární  rtuť  je  pro  lidský  organismus  rovněž  jedovatá  a 

dostává  se  do  něj  především  ve  formě  výparů  (například  při  přípravě  nebo  aplikaci 

amalgamových plomb nebo na pracovišti). V tomto případě působí, stejně jako organické 

sloučeniny  rtuti  na  nervový  systém  a  způsobuje   nespavost,  ztrátu  paměti,  emoční 

nestabilitu,  neschopnost  koordinace  pohybů či  bolest  hlavy.  Poškozeny jí  mohou být  i 

ledviny nebo štítná žláza. V některých případech může inhalace výparů rtuti způsobit i 

smrt. Smrtelná dávka při požití elementární rtuti je přibližně 1 g. [4]
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 2.2 Rtuť 

 2.2.1 Zdroje rtuti

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. Hlavními přírodními zdroji rtuti jsou difúze v zemském 

plášti, zvětrávání hornin, odpařování z mořské hladiny, geotermální aktivity, větrná eroze, 

říční  odnos,  těkání  kovové  rtuti  z  ložiskových  akumulací  a  přírodní  vody.  Druhý 

významnější  zdroj  úniku  rtuti  je  spojen  s  antropogenní  činností.  Největšími 

antropogenními vlivy jsou v celosvětovém měřítku spalování uhlí a fosilních paliv, která 

kontaminují atmosférické vody. K dalším patří kovovýroba, likvidace odpadů, chemický 

průmysl atd.. Významný podíl produkce emisí rtuti má i těžba zlata. Sloučeniny rtuti se 

vyskytují  rovněž  v  některých  průmyslových  odpadních  vodách,  do  nichž  se  dostávají 

hlavně při  elektrolytické výrobě chlóru,  organických syntézách,  kde se sloučeniny rtuti 

používají  jako  katalyzátory  a  při  rudných  úpravách.  Nelze  opomenout  také  rtuťnaté 

pesticidy, konzervační prostředky,  prostředky k moření osiva, výrobu zubního amalgamu a 

produkty farmaceutického průmyslu. V globálním měřítku představují přírodní emise rtuti 

jednu třetinu z celkového množství a zbývající dvě třetiny tvoří antropogenní zdroje.  [2], 

[5], [6]

 2.2.2 Formy výskytu, chemické a fyzikální vlastnosti rtuti

Rtuť se může vyskytovat ve 3 oxidačních stavech (0,+I, +II). Vytváří širokou škálu 

sloučenin. Mezi nejvýznamnější chemické formy patří elementární kovová rtuť, rtuťné a 

rtuťnaté  anorganické  formy  rtuti  a  organokovové  sloučeniny. 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-. [6] 

K organickým formám výskytu rtuti patří methylderiváty, např. methylmerkurichlorid 

a  dimethylrtuť.  Anorganické  a  organické  formy  se  mohou  vzájemně  transformovat 

biochemickou a chemickou cestou, to vše v závislosti na složení vody a hodnotě pH. [2]
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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. [7], [6]

Porovnáním  hodnot  rozdělovacího  koeficientu  oktanol-voda  (Kow)  některých 

anorganických a organických forem rtuti lze vyčíst jejich lipofilní charakter, což má za 

následek schopnost akumulovat se v biomase. Z tuhých fází je znám HgO a za přítomnosti 

sulfidické síry málo rozpustný HgS. Vzniku těchto pevných sraženin se využívá k velmi 

účinnému  odstranění  rtuti  z  odpadních  vod.  Srážení  bývá  kombinováno  s  následnou 

koagulací  železitými solemi,  které  odstraňují  nadbytek sulfidů.  Velmi malá rozpustnost 

HgS  je  rovněž  příčinou  imobilizace  rtuti  v  anaerobních  podmínkách  hypolimnia  a 

sedimentů.  Při  odtraňování  těžkých  kovů  včetně  rtuti  srážením z  odpadních  vod bývá 

využíváno  rovněž  tvorby  málo  rozpustných  sloučenin  s  diethyldithiokarbamidanem 

sodným (DTK) nebo trimerkapltotriazinem (TMT). [2]

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. Rtuť se 

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

oxidů dusíku a síry. [7], [6]
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Obr. 2-1 Přeměny sloučenin rtuti na rozhraní vodního ekosystému, sedimentů a vzduchu 1 

 2.2.3 Rtuť v atmosféře

Atmosférická  rtuť  je  charakterizována  svými  různými   chemickými  a  fyzikálními 

formami. Nejhojnější formou rtuti je elementární rtuť (Hg0). Ta existuje v plynné fázi, a její 

příspěvek z celkové atmosférické rtuti tvoří více než 90 %. Plynná anorganická rtuť (tzv. 

Reaktivní  plynná  rtuť  (RGM))  existuje  v  atmosféře  v  mnohem  menším  množství. 

Nejčastěji  je  RGM  přítomna  ve  formě  HgCl2 a  Hg(OH)2.  Dvojmocná rtuť  se 

pravděpodobně váže na povrch částic nebo integruje dovnitř těchto částic. Elementární rtuť 

je charakterizována dlouhou životností v atmosféře, a tak může být přepravována na velké 

vzdálenosti. Vzhledem k její nízké rozpustnosti ve vodě se může pohybovat v atmosféře po 

dobu několika týdnů až měsíců. Oxidovaná plynná forma rtuti je naopak dobře rozpustná 

ve vodě, a tudíž je snadno přenosná atmosférickými srážkami na zemský povrch a setrvává 

tak v atmosféře jen několik dní, případně týdnů. Rtuť se z ovzduší velice snadno vymývá 

ve formě mokré depozice, zejména pokud mají srážky nižší pH. Depozice rtuti je závislá 

na zeměpisném rozložení srážek a dalších meteorologických parametrech. [2], [5]

1 Obrázek převzat z : http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2006_10_862-876.pdf
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Emisní limity rtuti pro ovzduší v ČR

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. [8], [6]

 2.2.4 Rtuť ve vodách

Rtuť  je  do  sladkých  vod transportována  ve  formě  vázané  na  rozpuštěné  částice  a 

částice  organické  hmoty.  Ve  stojatých  vodách  může  být  podíl  této  rtuti  přeměněn  na 

methylovanou formu. Organické sloučeniny rtuti (především methylrtuť) mají mimořádně 

velkou schopnost hromadit se v organismech a přenášet se dále potravním řetězcem.  Vedle 

zatížení rtutí závisí bioakumulace také na vlastnostech vodního ekosystému. Anorganická 

forma se ukládá do dnových sedimentů.

Obr. 2-2 Rtuť ve stojatých vodách 2

2 Obrázek převzat z: http://www.pnas.org/content/104/42/16394/F1.expansion.html
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Atmosférická depozice je považována za převládající zdroj rtuti vstupující do většiny 

půd a jezer. Depozice rtuti se během několika století rozvojem antropogenních činností 

zvýšily až dvacetinásobně. Odhaduje se, že během posledního století vzrostla koncentrace 

Hg v atmosféře a na povrchu oceánu v důsledku antropogenních emisí až trojnásobně. Z 

toho dvě třetiny Hg (jako jsou depozice na souši a na moři)  jsou přímo nebo nepřímo 

antropogenního  původu.  Eliminace  antropogenní  zátěže  oceánu  a  atmosféry  by  trvala 

patnáct až dvacet let po ukončení všech antropogenních emisí. [5],  [9]

Kontaminace ryb rtutí

Methylrtuť  je  silný  neurotoxin,  který  se  akumuluje  v  tělech  ryb  a  ve  spojení  s 

potravním řetězcem tak tvoří nebezpečí přenosu kontaminace na člověka. Nenarozené děti 

jsou  nejvíce  náchylné  skupiny  populace.  Expozice  probíhá  především  prostřednictvím 

konzumace ryb. Snadno se dostává do mateřského mléka. Biologické monitorování lidí a 

vymodelované údaje naznačují, že příjem rtuti je překročen u subpopulací, které nadměrně 

konzumují velké množství ryb, jako je tomu např. ve Skandinávii, Severní Americe a ve 

Francii. [5] 

Příkladem je Švédsko, kde se pozornost soustředí na znepokojivě vysoké koncentrace 

rtuti  v  těle  ryb.  Maximální  přípustná  koncentrace  činí  0,5  mg/kg.  Podle  výpočtových 

modelů by tedy koncentrace rtuti ve srážkách neměly přesahovat hodnotu 2 ng/l, což je asi 

polovina  ze  současných naměřených hodnot.  Během minulého století  koncentrace  rtuti 

výrazně stoupla. V jižní části Finska, Norska a Švédska obsahuje 1 kg štiky obecné (Esox 

lucius)  0,5 – 1,0 mg Hg/kg. [5] 

Kontaminace ryb rtutí v ČR

I na území ČR byly zaznamenány nadlimitní koncentrace rtuti v těle ryb. Jedná se 

hlavně o ryby žijící v řece Labi.  Státní veterinární ústav (SVÚ) v Praze provedl příslušné 

rozbory na zakázku firmy Spolana, a.s. Neratovice v roce 2005. Testy ryb vylovených z 

Vltavy dokládají, že podobná situace je i na dalších českých řekách. Nejvyšší koncentrace 

rtuti byla naměřena v lokalitě Obříství u Neratovic - 1,58 mg/kg. Tloušť z Debrné u Dvora 

Králové obsahoval 1,07 mg/kg. Vzorek s nejmenší hodnotou odborníci získali v Děčíně. 
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Podle hygienických norem by maso sladkovodních ryb nemělo obsahovat  více než 0,5 

miligramu rtuti na kilogram masa. Limit překročily vzorky z větších, tedy starších tloušťů. 

Výsledky byly blízké hodnotám analýzy uskutečněné v roce 2004. Na základě rozborů se 

usuzuje, že  ryby jsou rtutí kontaminovány po celém toku Labe. [10]

Obr. 2-3 Akvatický cyklus rtuti 3

 2.2.5 Rtuť v půdách

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. [11] Procesy iontové výměny a druhy iontů v půdách jsou blíže popsány 

v kapitole půdní sorpce.

3 Obrázek převzat z http://ekologie.upol.cz/ku/ahdo/Pollution.pdf
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Forma  a  množství  těžkých  kovů  v  půdách  závisí  na  přirozeném  mineralogickém 

složení půd, na intenzitě zvětrávacích procesů, na obsahu jílových minerálů a množství 

organických látek a humusu. [12]

Tab. 2.1 Kritéria znečištění zemin

KRITÉRIA ZNEČIŠTĚNÍ ZEMIN PRO Hg

jednotka mg/kg sušiny
ukazatele A B Cobyvatelstvo Crekreace Cprůmysl Cvšestranné

Hg 
celkový 
obsah

0,4 2,5 10 15 20 10

Ukazatel  A –  udává  přirozený  obsah  látky  v  přírodě,  překročení  této  hodnoty  se 

posuzuje jako znečištění s výjimkou oblastí s přirozeně vyšším obsahem sledované látky.

Ukazatel B –  překročení této hodnoty je považováno za znečištění, které může mít 

negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivých složek životního prostředí. Je vyžadováno 

zjištění zdroje a příčiny, případně zahájení monitoringu.

Ukazatel  C  –   zohledňuje  fyzikálně-chemické,  toxikologické  a  ekotoxikologické 

vlastnosti. Překročení tohoto limitu může představovat významné riziko ohrožení zdraví 

člověka včetně dalších složek životního prostředí. Je nutná analýza, monitoring a sanace. 

[13]

 2.2.6 Hlavní zdroje znečišťování rtutí v ČR

Využití rtuti

Rtuť se používá v současnosti hlavně 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, 

2011 12



Marcela Motáková: Studium sorpce iontů rtuti na montmorillonitu

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, postupně se od ní upouští a je nahrazena např. líhem. 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. [14], 

[6]

Hlavní znečišťovatelé v ČR

K hlavním znečišťovatelům, kteří v roce 2008 vypustili v emisích do ovzduší a do 

vody nejvíce  rtuti  a  jejich  sloučenin  patřily  např.  Železárny Hrádek,  a.s.,  Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s. - zpracovatelská část, ArcelorMittal Ostrava, a.s., Elektrárny 

Mělník, Prunéřov a Počerady, teplárna Přerov, Třinecké železárny, a.s. a další. Množství 

vypuštěné rtuti a jejich sloučenin činila od 124 do 381 kg za rok. [15]
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Jedním pro veřejnost velmi diskutovaným podnikem ohledně používání rtuti je také 

společnost  Spolana  a.s..  V  Neratovicích,  která  se  řadí  mezi  nejvýznamější  chemické 

společnosti v rámci českého průmyslu. 

 Ekologické organizace kritizují Spolanu za to, že životní prostředí neúměrně zatěžuje 

úniky rtuti.  Do ovzduší se v Neratovicích každoročně dostane přes 100 kilogramů této 

toxické látky, v roce 2004 to bylo 108 kilogramů. Ve stejném roce uniklo při výrobě chlóru 

do vody 7,7 kilogramu rtuti a jejich sloučenin. Emise rtuti ze Spolany mohou ovlivňovat 

životní prostředí od chemičky na vzdálenost 50 i 100 kilometrů. [10]

 2.2.7 Odstraňování rtuti z odpadních vod a kontaminovaných půd

Způsoby, které se používají pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod: 

Použití  iontoměničů –  kde  jsou  používány  iontoměniče  pro  více  prvků,  nebo 

selektivní iontoměniče pro daný prvek. Výhodou je možnost recyklace,  a tudíž i  úspor 

vody po jejím vyčištění.  Protože se  však jedná o separační  metodu,  musí  být  samotná 

sorpce  následována  regeneračním  získáváním  kovů,  což  vyvolává  nutnost  likvidace 

promývacího roztoku. [16]

Srážení – přídavkem vhodného srážecího činidla lze získat daný kov ve formě pevné 

sraženiny. U rtuti se využívá vzniku HgS, který je málo rozpustný. Vzniku těchto pevných 

sraženin  se  využívá k velmi  účinnému odstranění  rtuti  z  odpadních  vod.  Srážení  bývá 

kombinováno s následnou koagulací železitými solemi, které odstraňují nadbytek sulfidů. 

Při  odtraňování  těžkých kovů,  včetně rtuti,  srážením z  odpadních vod bývá  využíváno 

rovněž tvorby málo rozpustných sloučenin s diethyldithiokarbamidanem sodným (DTK) 

nebo trimerkapltotriazinem (TMT). [2]

Elektrolýza - kdy se poměrně jednoduchým a nepříliš nákladným způsobem získávají 

z roztoků kovy v poměrně velmi čisté formě. 

Adsorpce – jako sorbent se většinou používá granulované nebo práškové aktivní uhlí, 

ale i hlinitokřemičitany nachází stále více své uplatnění.

Mezi metody, kterými se odstraňuje rtuť z kontaminovaných půd je termická desorpce 
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za vysokých teplot opatřená zařízením pro kondenzaci rtuti a zařízením čistícím vzniklé 

plyny. [16]

 2.3 Adsorpce

Adsorpce je děj, ke kterému dochází na rozhraní dvou fází, z nichž jedna je fluidní 

(kapalná nebo plynná). Koncentrace rozpuštěné látky klesá a s časem se blíží k hodnotě 

rovnovážné koncentrace. Dochází tedy k hromadění molekul na povrchu tuhé fáze, která se 

označuje jako adsorbent. Látka hromadící se na povrchu adsorbentu 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. [17]

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  neboli 

vícevrstvou. [18], [6]

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...). Důležitým aspektem adsorpce 

jsou  rovněž  povrchové  vlastnosti  sorbentu,  přičemž platí,  že  čím větší  povrch,  tím se 

sorbuje více částic. Proto se adsorpce uplatňuje hlavně u koloidně disperzních částic. [18], 

[6] 

Adsorbenty bývají často porézní až mikroporézní nebo jemně práškovitého charakteru. 
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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. [18]

Adsorpci  lze  rozdělit  na  3  základní  typy  podle  povahy  adsorbovaných  částic  a 

vzajemných  vazeb  s  adsorbentem.  Uplatňují-li  se  mezimolekulové  síly,  tzv.  Van  der 

Waalsovy, jedná se o  fyzikální adsorpci. V případě sdílení elektronů mezi adsorbátem a 

adsorbentem, jako u chemických sloučenin, jde o  chemisorpci. Třetím typem je  iontová 

adsorpce,  při  níž  jsou  síly  projevem  elektrické  přitažlivosti  mezi  adsorbentem  a 

adsorbátem. [19]

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. [2]

 2.3.1 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.  Molekuly  adsorbátu  nejsou 

vázány  na  určité  specifické  místo  povrchu  adsorbentu.  V závislosti  na  velikosti  sil  a 

objemu pórů adsorbentu se mohou molekuly adsorbovat i ve více vrstvách než v jedné, 

proto je také nazývána jako adsorpce vícevrstvá. Tento děj je vratný, to znamená, že v 

důsledku slabých vazebných sil může dojít k uvolnění vázaných molekul zpět do roztoku, 

tedy k desorpci. Vlastní fyzikální adsorpce je velmi rychlá, prakticky probíhá okamžitě. 

[19], [20]

 2.3.2 Chemisorpce

Chemisorpce  je  oproti  fyzikální  adsorpci  velmi  specifická.  Neprobíhá  na  celém 

povrchu, ale  pouze v místech povrchu adsorbentu s  vyšší  aktivační energií.  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.  [6] V  důsledku  specifické  chemické  vazby  se  může  při 
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chemisorpci  vytvořit  pouze  jediná  vrstva  molekul  adsorbátu.  V případě  navázání  další 

vrstvy či více vrstev molekul se jedná již o fyzikální adsorpci zprostředkovanou slabými 

van  der  Waalsovými  silami.  Chemisorpce  je  ve  srovnání  s  fyzikální  adsorpcí  pomalá, 

obzvlašť při nízkých teplotách. [19], [21]

 2.3.3 Iontová adsorpce

Iontová adsorpce je charakteristická pro přirozené procesy, které probíhají na povrchu 

tuhých fází. Iontová adsorpce se dělí na prostou iontovou adsorpci a výměnnou iontovou 

adsorpci.

Prostá iontová adsorpce

 Při prosté iontové adsorpci se přednostně sorbuje jeden z iontů elektrolytu. Povrch 

adsorbentu tak získává příslušný elektrický náboj.  K tomuto typu adsorpce dochází  na 

povrchu iontových mřížek nerozpustných solí nebo hydroxidů. Ionty z roztoku 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. [18], [19]

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.  Potenciálem 

rozhodujícím o průběhu elektrokinetických jevů je potenciál rozhraní mezi lnoucí vrstvou 

a ostatní kapalinou. [18], [22], [6]
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Obr. 2-4 Model elektrické dvojvrstvy 4

Výměnná iontová adsorpce

Při  iontové  výměně  dochází  k  nahrazování  iontů  z  roztoku  ionty  adsorbentu 

obsaženými ve struktuře adsorbentu. Tyto výměnné kationty mohou být součástí krystalové 

mřížky,  ale  mohou pocházet  i  z  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], 

[18], [6]

Adsorpce rtuti na montmorillonitu

K adsorpci rtuti na montmorillonitu může dojít několika procesy:

1) Iontově  výměnná  reakce,  u  níž  kationty  rtuti  nahradí  kationty  v  mezivrství 

montmorillonitu. Tuto reakci lze popsat rovnicí takto:

4 Převzato z Novák J. a kol., Fyzikální chemie II, Praha 2001
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2) Navázáním rtuti v podobě komplexů s funkčními skupinami ≡ SOH, (≡ SiOH, 

≡ AlOH): 

rtuť je tedy obkopena molekulami vody [23]. Vzniklé komplexy jsou vázány na 

povrchu montmorillonitu slabými elektrostatickými silami.

3) Vytvořením  monodentátních a bidentátních komplexů [24]:

Základním typem adsorpce,  který  se  uplatňuje  při  adsorpci  iontů  rtuti,  je  iontová 

výměna, které se věnuje experimentální část této práce.
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 2.3.4 Adsorpční izotermy

K  vyjádření  množství  adsorbované  látky  v  závislosti  na  tlaku  nebo  na  její 

koncentraci v roztoku slouží adsorpční izotermy. Pro kvantitativní vyjádření adsorpce je 

nutné  znát  látkové  množství  adsorbované  hmotnostní  jednotkou  adsorbentu.  Adsorpci 

probíhající  na  rozhraní  pevného  sorbentu  a  kapaliny  lze  vyjádřit  pomocí  základních 

adsorpčních  izoterm  jako  je  Langmuirova  izoterma,  Freundlichova  nebo  Temkinova 

izoterma. 

• Langmuirova  izoterma  se  uplatňuje  u  chemisorpce  nebo  při  elektrostatické 

adsorpci.  Langmuirova  izoterma  předpokládá  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 [18]

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)
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Obr. 2-5 Langmuirova izoterma 5

• 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  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: [18], [6]

(5)

5 Převzato z http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/
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Obr. 2-6 Freundlichova izoterma 6

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

Má tvar: 

(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. [18], [6]

• 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 

[18], [6]

6 Převzato z http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/
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Adsorpce se významně podílí na tvorbě chemického složení přírodních vod, distribuci 

prvků  mezi  kapalnou  a  tuhou  fází  různých  druhů  vod,  na  akumulaci  látek  v  živých 

organismech, na agregaci a transportu suspendovaných látek ve vodě a dále přispívá k 

volbě  procesů při odstraňování anorganických a organických toxických látek z vody. [2], 

[6]

 2.3.5 Půdní sorpce

Půdní sorpční komlex a jeho vlastnosti

Soubor půdních koloidů, které se podílejí  na výměnných reakcích se nazývá půdní 

sorpční   komplex.  Z  funkčního  hlediska  rozeznáváme  u  sorpčního  komplexu  2  části, 

aktivní a pasivní. Aktivní část je tvořena aniontovými skupinami, které působí na volné 

ionty v půdním roztoku a vyvolává sorpční procesy. Pasivní část tvoří kationty, sorbované 

aktivní  částí  sorpčního  komplexu.  Jednotlivé  kationty  jsou  v  tomto  komplexu  vázány 

různou silou v pořadí Na < K< NH4 < H < Ca < Mg < Al < Fe. Sodík je tedy na komplex 

vázán nejslaběji, tudíž se nejsnadněji uvolňuje. [25]

Prvky Na, K, Ca a Mg patří mezi tzv. prvky bazické. Hrají důležitou roli při udržování 

chemismu půd. Jejich výskyt v půdách hraje velkou roli nejen v případě kyselých dešťů, 

ale  pozice těchto prvků jsou nahrazovány prvky jinými,  které se dostávají  adsorpcí do 

půdního komplexu, účastní se tedy iontové výměny. [25]

Podle druhů nasorbovaných kationtů a podle kvality aniontových částí lze rozlišit 3 

stavy  sorpčního  komlexu,  a  to  komplex  sorpčně  nenasycený,  komplex  nasycený 

dvojmocnými kationty a komplex nasycený jednomocnými kationty. [25]

Komplex  sorpčně  nenasycený je  charakterizován  převahou  vodíkových  iontů. 

Nedostatek  dvojmocných  kationtů  podmiňuje  vznik  nestabilní  struktury,  která  je  velmi 

snadno rozrušována. [25]

Pasivní část komlexu nasyceného dvojmocnými kationty tvoří převaha iontů Ca a Mg. 

Reakce takových půd probíhají převážně v neutrálním prostředí a mají pufrační schopnost 

a dobrou agregační schopnost. [25]

2011 23



Marcela Motáková: Studium sorpce iontů rtuti na montmorillonitu

Komplex  nasycený  jednomocnými  kationty,  zejména  sodíkovými,  je  podmíněn 

alkalickým prostředím a velkou zásobou alkalických solí v půdotvorném substrátu. Takový 

typ půdy je označován  jako solná půda. [25]

V průběhu půdotvorného procesu dochází k neustálým změnám vlastností sorpčního 

komlexu, za něž jsou odpovědné vnější i vnitřní vlivy. Významné jsou pro životní prostředí 

mechanické či chemické zásahy člověka do půdy.

Velikost povrchové plochy půdních částic určuje maximální množství kationtů, které 

je možné na daný sorpční kopmlex navázat. Počítá se hlavně s Ca, Mg, K, Na a H ionty. 

Vodíkový  kationt  má  velký  význam  v  působnosti  na  sorpční  komlex  a  ovlivňuje  tak 

vlastnosti sorpčního komplexu a půd. [25]

Sorpční komplex je charakterizován těmito hodnotami:

1) Obsah výměnných bazí (S)  - množství bází, které je právě sorpčním komplexem 

poutáno. Hodnoty jsou uváděny v milimolech chemického ekvivalentu na 100 g 

(0,1 kg) zeminy.

2) Maximální sorpční kapacita (T) - označována také jako výměnná iontová kapacita. 

Jednotkou je rovněž mmol/0,1 kg zeminy. Udává největší množství bází (kationtů), 

které  je  sorpční  komplex  schopen  poutat  na  svém povrchu.  Jílovité  půdy mají 

sorpční kapacitu 40 – 50 mmol/0,1 kg zeminy, organické dokonce až 150 mmol/0,1 

kg zeminy.

3) Stupeň  sorpční  nasycenosti  půdy  (V) -  vyjadřuje  poměr  okamžitého  množství 

výměnných bází k maximálnímu možnému obsahu bází. Hodnota je vyjadřována v 

procentech. [25]

2011 24



Marcela Motáková: Studium sorpce iontů rtuti na montmorillonitu

 2.4 Fylosilikáty

Fylosilikáty  jsou  minerály  s  vrstevnatou  strukturou.  Často  jsou  označovány  jako 

„jílové  minerály“.  K jílovým minerálům patří  nejen  fylosilikáty,  ale  i  některé  oxidy a 

hydroxidy,  které dodávají  jílové hmotě plasticitu.  Jílové minerály lze nalézt  ve starších 

horninách (především sedimetárních) a jsou základem recentních sedimentů a půd.  [26]

 2.4.1 Struktura fylosilikátů

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

Jako  T  jsou  označeny  centrální  kationty  tetraedrů.  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-. [26], [6]

Charakteristickou skupinou ve vzorci běžných fylosilikátů je skupina [Si4O10]4-. [27]

 

Obr. 2-7 Schéma Tetraedru SiO4  
7 Obr. 2-8 Schéma zapojení tetraedrů fylosilikátů 8

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

8 Převzato z 
http://geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/KAPITOLY/2_MINERALOGIE/2_MINERALOGIE_NESO.htm
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Z hlediska celkové struktury se fylosilikáty dělí na: 

• planární  fylosilikáty  -  struktury  obsahují  spojité  dvojrozměrné  sítě  tetraedrů  a 

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

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

případně cylindricky stočené [26]

 2.4.2 Planární fylosilikáty a jejich struktura

Struktura  planárních  fylosilikátů  je  tvořena  spojitými  dvojrozměrnými  sítěmi 

tetraedrů,  které  jsou  vzájemně  spojeny třemi  vrcholy a  čtvrtý  vrchol  je  orientován  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. [26], [6]

 Existují dva typy vrstev.  Vrstvy 1:1 jsou tvořeny jednou sítí tetraedrickou a jednou 

oktaedrickou,  které  spolu sdílí  jednu společnou rovinu kyslíkových atomů.  Tato vrstva 

bývá  také  nazývána  dvojvrstva.  Vrstvy  2:1 vznikají,  má-li  oktaedrická  a  k  ní  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.  [26],  [6] Někdy  mohou  být 

nesdílené  ionty  O2-  nahrazeny  hydroxylovými  skupinami  OH-.  Nejsou-li  v  důsledku 

zastoupení  iontů v tetraedrických (hlavně  Si4+/Al3+)  a  oktaedrických (hlavně Al3+,  Fe3+/ 

Mg2+,  Fe2+)  sítích vrstevní  komplexy navenek elektricky neutrální,  je  jejich přebývající 

náboj kompenzován vstupem kationtů do mezivrství. [27]

Mezivrství  je prostor mezi  dvěma vrstvami a soubor iontů,  atomů a 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. [6]
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Základem struktury fylosilikátů jsou rovnoběžné vrstvy vázané slabšími vazebnými 

interakcemi. Důsledkem tohoto uspořádání je velmi dokonalá štěpnost krystalů rovnoběžná 

s vrtsevními rovinami. Fylosilikáty mohou tvořit tabulkovité až lupenité krystaly. Mnohé 

se  však  v  přírodě  vyskytují  výhradně  ve  formě  extrémně  jemnozrnných,  zemitých  až 

celistvých agregátů,  za sucha měkkých a sypkých formách, za vlhka často plastických. 

Nejčastěji mají bílou nebo světle šedou barvu. [27]

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) 

• typy oktaedrických sítí (di- nebo trioktaedrické) 

• celkové chemické složení
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 2.4.3 Klasifikace fylosilikátů

Tab. 2.2 Klasifikace fylosilikátů 9

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)

 2.4.4 Význam jílových minerálů

K  významným  vlastnostem  jílových  minerálů  patří  zejména  schopnost  sorpce  a 

iontové výměny. Vyměnitelné kationty (v přírodě nejčastěji K+, Na+, Ca2+, Mg2+, H+, NH4
+) 

se elektrostaticky vážou na struktury jílových fylosilikátů na tzv. vnitřní povrch částic, tj. 

do  mezivrstevních  prostor,  dále  na  přerušené  nenasycené  vazby  povrchu,  zejména  na 

hranách částic. U řady fylosilikátů může být kterýkoli z vyměnitelných kationtů snadno 

nahrazen  jiným  kationtem.  Množství  a  druh  těchto  vyměnitelných  kationtů  může 

9 Tabulka převzata z bakalářské práce: MOTÁKOVÁ M., Sorpce rtuti na fylosilikátech, 2009
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významně ovlivnit  fyzikální  vlastnosti,  a  tím i  využití  daného typu minerálu.  Největší 

výměnnou iontovou kapacitu mají fylosilikáty skupiny smektitu a vermikulitu, jelikož mají 

velký vnitřní povrch. To vše má význam pro zadržování živin v půdách, ale i v opačném 

slova  smyslu  zachycování  nežádoucích  prvků,  například  toxických  kovů.  Díky  těchto 

vlastností se některé druhy jílových minerálů uplatňují při úpravě pitné vody, v čištění vod 

odpadních a jiných technologiích. [27]

Další vlastností fylosiláktů je  schopnost vázat vodu.  Molekuly vody mohou být na 

jílové minerály vázány ve dvou formách, a to v pórech mezi částicemi sorbované na jejich 

povrchu nebo v hydratačních obalech vyměnitelných kationtů v mezivrstevním prostoru. 

Tato hydratace ma za následek oddalování vrstev, tudíž dochází k tzv. bobtnání jílu, což je 

výrazné právě u skupiny smektitu, např u montmorillonitu. [27] V přírodě má tento proces 

velký  význam,  jelikož  smektity  dokáží  nejdéle  podržet  důležitý  biogenní  kationt  K+. 

Přítomnost  jílových  minerálů  v  půdách  umožňuje  dlouhodobé  udržení  vody,  které  je 

nezbytné pro život rostlin. 

Reakce s organickými látkami je další vlastností, kterou lze uskutečnit vhodnou úpravou 

některých  jílových  minerálů,  zejména  smektitů  na  tzv.  organo-jílové  komplexy.  Podle 

některých  názorů  sehrály  jílové  minerály  významnou  roli  při  formování  složitějších 

organických sloučenin v období vzniku života na Zemi. [27]

 2.4.5 Skupina smektitů 

Základem struktury těchto minerálů jsou dioktaedrické vrstvy 2:1, které jsou paralelně 

uloženy a mezi něž se vsunují vyměnitelné kationty obklopené molekulami vody. Mají 

často turbostratickou strukturu, tzn. že uložení vrstev na sebe je neuspořádané. Základní 

vzdálenost strukturních rovin je silně proměnlivá v závislosti na obsahu mezivrstevního 

prostoru. Dosahuje hodnot 9,6 Å (zcela dehydrovaný montmorillonit) až 21 Å (zcela vodou 

nasycený montmorillonit).  Pro smektity v přírodním stavu je d001 blízká hodnotě 15  Å. 

Mezi nejdůležitější  minerály skupiny smektitu  patří  beidellit,  montmorillonit,  nontronit, 

hectorit, a saponit. Jílové horniny s vysokým obsahem smektitů, hlavně montmorillonitu, 

se nazývají bentonity. Jsou to jílovité celistvé až zemité horniny bílé, šedé nebo nazelenalé 
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barvy. Při navlhčení silně bobtnají a stávají se mazlavými. Při vysychání se rozpadají na 

dokonale štěpné lupínky, většinou menší než 0,001 mm a silné jen několik vrstev. [27]

Mezivrství smektitů

V mezivrství smektitů se mohou vyskytovat jednomocné kationty, hlavně Na+ a K+ , 

ale i dvojmocné kationty (Ca2+, Mg2+). Tyto kationty hrají roli v kompenzaci negativního 

náboje  vrtev  2:1,  což  znamená,  že  při  náboji  x  =  0,5  na  vzorcovou  jednotku  obsadí 

jednomocné kationty polovinu možných pozic v mezivrství, zatímco dvojmocné obsadí jen 

jednu čtvrtinu. [26]

Pozice  mezivrstevních  kationtů  ve  struktuře  nebyla  dosud  strukturní  analýzou 

prokázána, ale existují představy, že kationty mají tendenci k obsazení pozic nad volným 

středem  tetraedrických  prstenců  a  v  případě  odpovídající  velikosti  mohou  být  do 

tetraedrické sítě mírně zanořeny. [26]

V praxi se smektity používají jako velmi účinné iontoměniče. 

Obr. 2-9 Struktura smektitů 10

10 Převzato z http://vi.wikipedia.org/wiki/Montmorillonit
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Nejrozšířenějším  a  zároveň  nejvýznamnějším  minerálem  skupiny  smektitů  je 

montmorillonit.  Montmorillonit  je  hlavní  složkou  bentonitu,  což  je  hornina  s 

charakteristickým  obsahem  zástupců  skupiny  smektitu.  Další  zastoupení  ve  struktuře 

bentonitu mají např. kaolinit, illit nebo křemen. O vlastnostech bentonitu ve velké míře 

rozhoduje právě montmorillonit.

Bentonit je používán v odpadovém hospodářství, kde slouží k čištění odpadních plynů 

nebo 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.  [26] Ložiska 

bentonitu v České republice jsou v Českém středohoří a Doupovských horách. [6]

 2.4.6 Montmorillonit 

Chemické  složení  vyjadřuje  vzorec  Mi+
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+. [26], [6]

Obr. 2-10 Struktura sodného montmorillonitu 11

Na obrázku 2-10 lze vidět vrstvičku tetraedrů kyslíku s atomem křemíku uprostřed, 

11 Převzato z http://www.wibex.pl/gif/rys_1.gif
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vrstvičku oktaedrů kyslíku s atomem hliníku uprostřed a mezivrstevní prostor obsahující 

výměnné kationty a molekuly vody.

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

destiček. 

Významnou charakteristikou mezivrství smektitů je uspořádání molekul vody, které 

vytváří kolem kationtů hydratační obaly.  Na jeden atom draslíku připadají v mezivrství 

montmorillonitu 3 - 4 molekuly H2O, 4 - 5 molekul na jeden atom Na a 13 molekul na 

jeden atom Ca. Jsou – li v mezivrství kationty Na+, existuje tendence k vytváření jedné 

vrstvy molekul vody, která leží uprostřed mezivrství. V případě kationtů Ca2+ nebo Mg2+, 

které leží uprostřed, jsou vytvořeny kolem těchto kationtů dvě vrstvy molekul vody. Tím je 

možné vysvětlit větší mezivrstevní vzdálenost u Ca-smektitů, než u Na-smektitů. [26]

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. [6]

Montmorillonit  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. [28]
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Obr. 2-11 Montmorillonit 12 Obr. 2-12 Kusový montmorillonit – Malachov,  

Kremnické vrchy 13

 2.5 Spektrální metody

 2.5.1 Atomová absorpční spektrometrie

Atomová absorpční spektrometrie je základní analytickou metodou, která je používána 

nejčastěji pro metody stopové prvkové analýzy. Pomocí této metody lze stanovit kolem 60 

prvků, především kovů a to již od koncentrací řádově v jednotkách µg/l až v desetinách 

g/l. Výhodou této metody je především vysoká citlivost stanovení, rychlost a jednoduchost 

a dále nízké pořizovací a provozní náklady. Stále více se uplatňuje při analýzách ovzduší a 

vody v rámci ochrany životního prostředí. [29]

Metoda vychází z vlastností elektronů vázaných v atomu prvku, které se nachází v 

energetických  hladinách.  Tyto  hladiny  jsou  pro  elektrony  stejného  prvku  identické  a 

zároveň specifické. Elektronům je dodána aktivační energie, která způsobí úplné odtržení 

od jádra atomu (ionizaci) a jeho přechod na vyšší energetickou hladinu (excitace) spojený s 

příjmem  nebo  vyzářením  energie.  Základem pro  atomovou  absorpční  spektrometrii  je 

proces absorpce specifického fotonu určité vlnové délky volným atomem v plynném stavu, 

který vznikl v atomizátoru. Kvalitativním parametrem je atomové spektrum každého prvku 

12 Převzato z http: //webmineral.com/ 
13 Převzato z http: //www.mineraly.sk/index.htm 
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(energetická hodnota fotonů) charakteristické počtem specifických čar. Na základě tohoto 

parametru  lze  selektivně  určovat  a  stanovovat  jednotlivé  prvky.  Kvantitativní  mírou 

množství  atomů  stanovovaného  prvku  je  v  atomové  absorpční  spektrometrii  množsví 

energie,  které  je  absorbováno  volnými  atomy  z  množství  energie  vyzařovaného  z 

charakteristického zdroje záření. [29]

V  praxi  je  možné  snadno  měřit  tok  záření.  Mezi  tokem  záření,  které  nebylo 

absorbováno volnými atomy, tj. bylo propuštěno, a tokem zážení vstupujícího ze zdroje do 

prostoru s volnými elektrony, platí Lambertův-Beerův zákon:

(8)

kde Φtr je propuštěné záření, Φ0 je vstupní záření ze zdroje, κν je spektrální absorpční 

koeficient, l je tloušťka absorbující vrstvy s celkovým počtem atomů N [29]

Zavedením veličiny absorbance A, defonované:

(9)

se dostává lineární vztah mezi fotometrickou veličinou A a počtem volných atomů N. 

Tento  výraz  umožňuje  v  praxi  vztáhnout  měřenou  hodnotu  absorbance  na  koncentraci 

analytu ve vzorku. [29]

Podstatnou částí analytického postupu je tedy srovnávání měření neznámých vzorků se 

vzorky referenčními, standardními. Proto před vlastním měřením analytu byly připraveny 

standardy o známých koncentracích  a  provedena  kalibrace.  Důležitým parametrem pro 

měření je rovněž pracovní rozsah definovaný jako rozmezí koncentrací analytu. Pro měření 

absorbance (koncentrace) rtuti byl rozsah 100 – 400 mg/l. 

Atomový  absorpční  spektrometr  tvoří  tyto  základní  komponenty:  zdroj 

charakteristického  záření  pro  daný  prvek,  absorpční  prostředí  s  volnými  atomy 

stanovovaného  prvku  ve  vzorku,  monochromátor  pro  izolaci  absorbovaného  záření  a 
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detekční systém. Nejčastějším zdrojem je výbojka s dutou katodou nebo bezelektrodová 

výbojka.  Spektrometry  pro  AAS  bývají  jednokanálové  s  jedno  nebo  dvoupaprskovým 

uspořádáním. [30], [31]

 2.5.2 RTG prášková difrakční analýza

K identifikaci jílových minerálů se používají nejčastěji práškové metody rtg difrakce, 

případně jiné instrumentální metody jako je termická analýza, infračervená spektroskopie, 

elektronová difrakce aj.  [27] Kvalitativní analýza je založena na poloze RTG čar (vlnové 

délce RTG záření). Kvantitativní analýza je založena na vyhodnocení intenzity analytické 

čáry na koncentraci. Tato závislost je v nejjednodušším případě lineární. Četné odchylky 

od linearity jsou způsobovány přítomností dalších prvků ve vzorku, které rovněž emitují 

sekundární RTG záření a mohou analyzovaný prvek "přibuzovat". Při RTG fluorescenční 

analýze se proměřují nejen roztoky, ale velmi často také tuhé vzorky. Používají se různé 

kovové výbrusy, lisované prášky, tavená boritá skla či tenké práškové vrstvy. Je to postup 

nedestruktivní a poměrně rychlý. [32]

Pro identifikaci rtg difrakčními metodami má zásadní význam vzdálenost strukturních 

rovin d001, která u běžných fylosilikátů dosahuje velikosti od cca  7 Å do 21  Å a je pro 

jednotlivé skupiny fylosilikátů charakteristická. [27] 

 2.5.3 Infračervená spektrometrie

Spektrum v IČ oblasti je velmi dobrým nástrojem  kvalitativní analýzy. Umožňuje v 

řadě případů poměrně dobrou identifikaci látek založenou na hledání charakteristických 

funkčních  skupin  a  porovnávání  částí  spektra.  Identifikace  je  nejspolehlivější  pro čisté 

látky nebo jednoduché směsi. Výsledky IČ analýzy je však nutno kombinovat s výsledky 

dalších analytických metod, například UV spektroskopie, elementární analýzy, hmotnostní 

spektrometrie, nukleární magnetické rezonance, rentgenové difrakce apod. [32]

Pro  kvantitativní  vyhodnocení  vzorku  se  ze  spektra  měřené  látky  musí  separovat 

jednoznačný a dostatečně intenzivní absorpční pás. Pro IČ spektra je charakteristické, že 

absorpční pásy jsou relativně úzké. Kvantitativní měření se nejčastěji provádí kompenzační 

2011 35



Marcela Motáková: Studium sorpce iontů rtuti na montmorillonitu

metodou. Pro odečet absorbancí (transmitancí) se používá metoda základní linie. Závislost 

mezi absorbancí a koncentrací měřené látky popisuje známý Lambertův-Beerův zákon.
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 3 Experimentální část

 3.1 Použité chemikálie a materiál 

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

bromkresolový purpur, deionizovaná voda čištěná reverzní osmózou. 

Jako  sorbent  byl  použit  sodný  montmorillonit  typu  Wyoming  (Al3,4Mg0,6)

(Si7,8Al0,2)O20(OH)4 s iontově 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)

• laboratorní mechanická třepačka GFL-3018 (Německo) 

• laboratorní odstředivka MPW-350 (Polsko) 

• filtrační zařízení Sartorius (Německo) 

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

• 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.

• atomový absorpční spektrometr Varian (Rakousko)

• laboratorní pH metr WTW InoLab (Weilheim, Německo)

• Elektronový mikroskop An – XL – 30- Philips – SEM- instrument (Nizozemí), 

detektor odražených elektronů (BSE), detektor RTG záření, povrch pokryt Au, Pa, 

v ionizační komůrce. Provedeno v Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava.

• Spektrometr s Fourierovou transformací Nicolet  – NEXUS 470 (USA), detektor 
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DTGS, vzorek byl zpracován ve formě tablet s KBr.

 3.3 Experiment

 3.3.1 Průběh experimentu

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

rozmezí 0,1 mmol/l - 10 mmol/l) v odměrných baňkách o objemu 200 nebo 250 ml. Z 

každé  odměrné  baňky  bylo  odebráno  100  ml  roztoku,  který  byl  smíchán  s  0,1  g 

montmorillonitu. Poté byly vzorky podrobeny 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. Získané filtrační koláče byl vysušeny, rozetřeny a 

umístěny  do  ampulí  pro  analýzy  pevných  vzorků  (RTG  prášková  difrakce,  IČ 

spektrometrie, elektronová mikroskopie). V případě pokusu vícefázové adsorpce byl pevný 

podíl použit zpět k adsorpci. 

 Ve filtrátech a pracovních roztocích bylo naměřeno pH a poté byly oba typy roztoků 

zafixovány  přídavkem  5  ml  koncentrované  HNO3.  Pomocí  atomového  absorpčního 

spektrometru byly změřeny koncentrace rtuti v roztoku před a po adsorpci, a rovněž byly 

měřeny koncentrace alkalických kovů uvolněných z montmorillonitu do roztoku během 

sorpce.

Pro  zjištění  koncentrace  vodíkových  kationtů  byla  provedena  neutralizační  titrace. 

Byly zpracovány titrační křivky pro určení inflexního bodu, díky něhož bylo zjištěno pH, 

při kterém dochází k barevnému přechodu. Pro vizualizaci barevného přechodu byl použit 

indikátor bromkresolový purpur, který je v kyselé oblasti žlutý a u nějž nastává barevný 

přechod při pH 6,5 do modrofialového zabarvení. Z koncentrací kationtů H+ v roztocích 

před a po adsorpci lze zjistit rozdíl, který určuje množství naadsorbovaných vodíkových 

kationtů. Tyto hodnoty byly zpracovány do adsorpčních izoterm.
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 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  zjištěna  desorpce 

alkalických  kovů  z  montmorillonitu,  jako  důsledek  výměny  iontů  mezi  roztokem  a 

mezivrstevným  prostorem.  Běhěm  experimentu  bylo  sledováno  pH  a  vyhodnocena 

koncentrace  vodíkových  kationtů  před  a  po  adsorpci.  Pevný  vzorek  po  adsorpci  byl 

podroben  RTG  práškové  difrakční  analýze,  IČ  spektrometrii,  skenovací  elektronové 

mikroskopii a termické analýze.

Pro  každý  experiment  adsorpce  rtuti  byla  data  naměřených  hodnot  (adsorbované 

množství  v  závislosti  na  rovnovážné  koncentraci)  zpracována  linearizací   adsorpčních 

izoterem. Do grafů byly rovněž zpracovány desorpce alkalických kovů, pH, koncentrace 

vodíkových kationtů a výskyt iontových forem rtuti v závislosti na pH. Adsorpční izotermy 

jsou  zobrazeny  v  experimentální  části  níže  uvedených  grafech.  Linearizované  formy 

adsorpčních izoterm byly doplněny v příloze A.

 4.1 Distribuce iontových forem rtuti v roztocích 

Pro  vyjádření  iontových  forem rtuti  v  roztocích  před  a  po  adsorpci  byly  využity 

bilanční rovnice spolu s hodnotami disociačních konstant: [33]

(10a, 10b)

Odvozené vztahy pro iontové formy Hg, které se teoreticky interkalovaly do MMT:
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(11a, 11b, 11c)

Na základě  uvedených vztahů byly provedeny výpočty pro zastoupení  koncentrací 

jednotlivých forem rtuti v pracovních roztocích a v roztocích po adsorpci. Bylo zjištěno, že 

v závislosti na koncentraci vodíkových kationtů se v roztocích rtuť vyskytuje v různých 

iontových  formách.  Celková  koncentrace  rtuti  je  dána  výskytem  forem  Hg2+,  Hg+ a 

Hg(OH)2
0,  který  je  ale  bez  náboje  a  iontové  výměny  se  neúčastní.  Z  toho  plyne,  že 

nedochází tedy pouze k adsorpci rtuťnatých kationtů Hg2+, ale že v roztoku se nacházejí i 

rtuťné kationty Hg+, které se rovněž na adsorpci podílejí. Distribuce jednotlivých forem 

rtuti v závislosti na pH v pracovních roztocích jsou zobrazeny na obr. 4-1.

Obr. 4-1 Podíl iontových forem v roztocích před adsorpcí
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 4.2 Adsorpce rtuti na montmorillonit

Pro zpracování dat byly využity tyto rovnice adsorpčních izoterm: 

• Langmuirova izoterma 

• Freundlichova izoterma 

• Temkinova izoterma

Pro adsorpční izotermy byly nejprve hodnoty zpracovány v linearizované formě pro 

každou  adsorpční  izotermu.  Linearizované  formy adsorpčních  izoterm jsou  uvedeny v 

příloze A (Obr. A-1, A-2, A-3).

Regresním kritériem je korelační koeficient R. Jeho nejvyšší hodnota charakterizuje 

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

konstantami v tabulce 4.1.

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

Izoterma am/n b/k R
Langmuirova 0,287 5,324 0,997

Freundlichova 4,301 0,229 0,971

Temkinova 0,233 0,045 0,977

Pozn.: am [meq/g], b [l/mmol]
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Obr. 4-2 Detail adsorpčních izoterm pro adsorpci iontů Hg do nasyceného stavu

Obr. 4-3 Adsorpční izotermy pro adsorpci iontů Hg

Z grafu adsorpčních izoterm (obr. 4-5) a hodnot korelačních koeficientů (tab. 4.1) je 

patrné,  že  experimentálním  údajům  nejlépe  vyhovuje  Langmuirova  izoterma, 

charakterizující  monovrstevnou  adsorpci  a  předpokládájící  rovnoměrné  rozložení 

adsorpčních míst na povrchu adsorbentu. Korelační koeficient R je roven 0,997. 
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Sorpční  kapacita montmorillonitu  je 1,2 meq/g.  Maximální  hodnota adsorbovaného 

množství  rtuti  činí  0,277  meq/g,  což  je  zhruba  23,1  %  iontově  výměnné  kapacity 

montmorillonitu. U naměřených hodnot nemusela být provedena korekce, jelikož nebyla 

prokázána sorpce na stěny nádobek, ve kterých proces adsorpce probíhal. 

 4.2.1 Dvoufázová adsorpce

Rovnovážná koncentrace, při níž bylo dosaženo maximálního množství adsorbované 

rtuti  činila  1,748  mmol/l.  V  průběhu  experimentu  byla  vyzkoušena  u  koncentrace  s 

maximálním adsorbovaným množstvím rtuti (tedy u pracovního roztoku o koncentraci 2,0 

mmol/l)  dvoufázová  adsorpce.  Ta  probíhala  tak,  že  filtrační  koláč  získaný  po  první 

adsorpci  byl  za  stejných  podmínek  podroben  2.  adsorpci.  Výsledkem  bylo  navýšení 

adsorbovaného množství Hg. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.2.

Tab. 4.2 Tabulka hodnot dvoufázové adsorpce

Koncentrace 
pracovních 
roztoků = 2 

mmol/l

Rovnovážná 
koncentrace 

(mmol/l)

Adsorbované 
množství Hg (meq/g)

Součet adsorbovaného 
množství 1. a 2. sorpce 

(meq/g)

1. třepání 2. třepání 1. třepání 2. třepání 
Vzorek 1  1,809 1,967 0,277 0,051 0,327
Vzorek 2       1,797 1,973 0,282 0,043 0,325
Vzorek 3  1,799 1,980 0,277 0,034 0,310
Vzorek 4  1,802 1,988 0,257 0,055 0,312

Průměr 0,319

Po první  fázi  adsorpce  činilo  maximální  adsorbované  množství  rtuti  0,273 meq/g. 

Ukázalo  se,  že  získaný  pevný  podíl  montmorillonitu  je  schopen  při  další  adsorpci  za 

stejných podmínek zachytit ještě malé množství rtuti, jehož průměrná hodnota činí 0,046 

meq/g.  Tudíž  je  možné,  že  dvoufázovou  adsorpcí  na  montmorillonitu  lze  zachytit 

maximální množství rtuti, které činí 0,319 meq/g.
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 4.3 pH roztoků

V průběhu experimentu byla sledována změna pH, která nastala během adsorpce. Na 

laboratorním pH metru WTW InoLab bylo změřeno pH pracovních roztoků a roztoků po 

adsorpci. Naměřené hodnoty pH jsou uvedeny na obr. 4-4. 

 Obr. 4-4 pH roztoků před a po adsorpci

Běhěm adsorpce rtuti došlo ke zvýšení pH v roztocích po adsorpci, což nasvědčuje 

úbytku vodíkových kationtů,  přesněji  řečeno jejich adsorpci na montmorillonit.  Iontová 

výměna probíhala v kyselé oblasti v rozmezí pH 1,99 až 3,34. V dalším kroku byly tedy 

zjištěny  koncentrace vodíkových kationtů v roztocích před a po adsorpci, aby bylo možné 

vyjádřit adsorbované množství H+ pomocí adsorpčních izoterm stejně jako u iontů rtuti. Ke 

zjištění koncentrací H+ kationtů byla využita titrační analýza.

 4.4 Titrační analýza

Jako titrační roztok byl použit roztok NaOH o koncentraci c = 0,0979 mol/l a jako 

indikátor Bromkresolový purpur (0,1 g Bromkresolového purpuru rozpuštěného ve 20 ml 

96% ethanolu a doplnění do 100 ml destilovanou vodou). 
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Titrován byl roztok Hg(NO3)2  o nejnižší koncentraci c1 = 0,1 mmol/l (V1 = 100 ml) a 

roztok s nejvyšší koncentrací c2 = 3 mmol/l (V2 = 25 ml) postupnými dávkami NaOH. 

Skleněnou  elektrodou  bylo  měřeno  pH,  elektrický  potenciál,  a  byla  sledována  změna 

zabarvení  indikátoru  (do  modrofialového  zbarvení),  čímž  byl  určen  barevný  přechod 

charakterizující inflexní bod titrační křivky. Titrační křivky jsou uvedeny na obrázcích 4-5 

a 4-6. 

Pro výpočet koncentrace kationtů H+ byl použit tento vztah:

(12)

kde  V1 – objem vzorku (ml),  V2 – spotřeba NaOH při titraci (ml),  c1 – koncentrace 

kationtů H+  (mol/l),  c2  – koncentrace NaOH (0,0979mol/l),  ft – titrační koeficient = 1, pro 

rovnici: 

(13)

Obr. 4-5 Titrační křivka pro Hg(NO3)2 (c = 0,1 mmol/l)
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Obr. 4-6 Titrační křivka pro Hg(NO3)2 (c = 3,0 mmol/l)

Z  grafů  bylo  zjištěno,  že  inflexní  bod,  charakterizovaný  barevným  přechodem 

indikátoru se nachází v oblasti pH okolo 6,5. Na základě výpočtů byla zjištěna v roztoku 

Hg(NO3)2 o  koncentraci  0,1  mmol/l  koncentrace  H+ iontů,  která  činí  0,685 mmol/l.  V 

roztoku  Hg(NO3)2 o koncentraci 3,0 mmol/l činí hodnota kationtů H+ 19,38 mmol/l.

 4.4.1 Adsorpce vodíkových kationtů

Pro zjištění  koncentrace  vodíkových kationtů  v  roztocích  před  a  po  adsorpci  byla 

použita neutralizační titrace, při které bylo zjišťováno množství titračního roztoku NaOH 

spotřebovaného  při  titraci  do  barevného  přechodu  indikátoru  (ze  žlutého  do 

modrofialového zabarvení).

Pomocí  rovnice (12) v kapitole  4.4  byly zjištěny koncentrace vodíkových kationtů 

před a po adsorpci. Rozdíl hodnot udává množství adsorbovaných vodíkových kationtů na 

montmorillonitu.  Hodnoty byly zpracovány pomocí  adsorpčních izoterm.  Stejně jako u 

iontů rtuti  byly nejprve zpracovány linearizované tvary adsorpčních izoterm, které jsou 

uvedeny v příloze A (obr. A-4, A-5, A-6). Hodnoty konstant adsorpčních izoterm spolu s 

hodnotami regresních kritérií pro adsorpci kationtů H+ jsou uvedeny v tabulce 4.3. 
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Tab. 4.3 Konstanty adsorpčních izoterem a hodnoty regresních kritérií  pro adsorpci 
H+

Izoterma am/n b/k R
Langmuirova 1,113 9,079 0,999

Freundlichova 5,794 0,953 0,980

Temkinova 0,967 0,140 0,984

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

Obr. 4-7 Adsorpční izotermy pro adsorpci H+ iontů

Adsorpce vodíkových kationtů je zobrazena pomocí adsorpčních izoterm na obr. 4-7. 

Adsorpci nejlépe vystihuje Langmuirova izoterma, hodnota korelačního koeficientu činí 

0,999. Vodíkové kationty obsazují rovnoměrně rozložená aktivní místa na povrchu MMT.

 4.4.2 Adsorpce iontů Hg a H+ a iontově výměnná kapacita MMT

Sorpční  kapacita  montmorillonitu  je  1,2  meq/g.  Na montmorillonit  se  adsorbovaly 

tedy ionty Hg ve  formě  Hg2+ a  Hg+ a  také  vodíkové  kationty H+.  Celkový pohled  na 

adsorbované ionty uvádí obr. 4-8 a hodnoty uvedené v tabulce 4.4.
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Tab. 4.4 Přehled množství adsorbovaných iontů na montmorillonitu

Adsorbované množství iontů 
Hg (meq/g)

Adsorbované množství H+ 

(meq/g)
Součet Hg + H+ 

(meq/g)
0,034 0,548 0,582
0,126 0,685 0,811
0,193 0,852 1,045
0,211 0,891 1,102
0,230 0,940 1,169
0,236 0,999 1,235
0,277 1,077 1,354
0,269 1,077 1,346

Obr. 4-8 Přehled adsorbovaných iontů na montmorillonitu

Z grafu 4-8 a  hodnot z tabulky 4.4 je patrné, že byla mírně překročena maximální 

hodnota  iontové  výměnné kapacity,  která  činí  1,2  meq/g.  Úbytek  vodíkových  kationtů 

zřejmě nastává ze dvou příčin. Část vodíkových kationtů se účastní udržení rovnováhy dle 

rovnice: 
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Část vodíkových kationtů se společně s ionty rtuti účastní iontové výměny s kationty 

obsaženými v mezivrtsví montmorillonitu.

Iontově  výměnnou  reakci,  u  níž  ionty  rtuti  nahradily  kationty  v  mezivrství 

montmorillonitu (převážně Na+) lze popsat touto rovnicí:

Z  obrázku  4-8  je  patrné,  že  svým  adsorbovaným  množstvím  vodíkové  kationty 

výrazně konkurují adsorpci iontů rtuti. 
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 4.5 Desorpce alkalických kovů

Během iontové výměnné reakce dochází k sorpci iontů rtuti a vodíku, které se vážou 

na  místo  vyměnitelných  kationtů  přítomných  v  mezivrství  montmorillonitu.  Množství 

jednotlivých  do  roztoku  uvolněných  (desorbovaných)  alkalických  kovů  bylo  naměřeno 

atomovým absorpčním spektrometrem. Tyto hodnoty jsou zaznamenány na obr. 4-9. 

Obr. 4-9 Desorpce alkalických kovů

Obrázek  4-9  znázorňuje  množství  uvolněných  jednotlivých  kationtů  po  iontové 

výměně. Je patrné, že nejsnadněji a v největším množství se do roztoku uvolnily ionty Na+, 

což potvrzuje teorii o tom, že je sodík vázán ve struktuře nejslaběji. 
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 4.6 Analýza MMT po adsorpci

Pro analýzu pevného podílu po adsorpci byla využita elektronová mikroskopie, RTG 

prášková difrakční analýza, IČ spektrometrie a termická analýza.

 4.6.1 Skenovací elektronová mikroskopie

 Skenovací  elektronová  mikroskopie byla  využita  k  zobrazení  struktury  zrna 

montmorillonitu.  K  analýze  byl  použit  vzorek  MMT  interkalovaného  roztokem  o 

koncentraci rtuti 2,0 mmol/l. Na obr. 4-10 je zobrazeno RTG spektrum jednotlivých prvků. 

Obr. 4-10 RTG Spektrum 

  Obr. 4-11 Snímek MMT (1000×)     Obr 4-12 Poloha iontů Hg (II+)

2011 52



Marcela Motáková: Studium sorpce iontů rtuti na montmorillonitu

          Obr. 4-13 Poloha iontů Fe2+        Obr. 4-14 Poloha iontů Na+

         Obr. 4-15 Poloha iontů Ca2+      Obr. 4-16 Poloha iontů Mg2+

Na obrázcích  4-12  až  4-16  jsou  zobrazeny polohy rozmístění  jednotlivých  prvků. 

Největší zastoupení mají ionty Mg2+ a Na+. Ze snímku elektronové mikroskopie pro ionty 

Hg lze vypozorovat jejich rovnoměrné rozložení. Obr. 4-11 znázorňuje 1000krát zvětšený 

snímek struktury MMT, lze pozorovat světlé vyvýšené části a tmavě zbarvené prohlubně. 

Velikost částic se pohybuje okolo 10-20 μm.
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 4.6.2 IČ spektrometrie

K získání dat byl použit spektrometr s Fourierovou transformací Nicolet – NEXUS 

470 (USA). Pro analýzu byly použity vzorky čistého montmorillonitu a montmorillonitu 

interkalovaného ionty rtuti  z roztoků o koncentracích 0,2 mmol/l, 0,5 mmol/l, 1,0 mmol/l, 

1,5 mmol/l,  2,0 mmol/l  a 6,0 mmol/l.  Vzorky byly zpracovány ve formě tablet  s KBr. 

Výsledkem je spektrum absorpčních pásů na obr. 4-17.
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Obr. 4-17 Spektrum absorpčních pásů IČ spektrometrie
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Na obr. 4-17 jsou vidět absorpční pásy různých funkčních skupin charakteristické pro 

vibrační oblasti. Na ose x jsou vyznačeny vlnočty (cm-1) a na ose y absorbance. Přirazení 

funkčních skupin k jednotlivým absorpčním pásům je provedeno v tabulce 4.5. 

Tab. 4.5 Interpretace pásů montmorillonitu s Hg

Interpretace pásů montmorillonitu s Hg
Vlnočet (cm-1) Přiřazení pásů

3633 valenční vibrace strukturních skupin O-H

3420 valenční vibrace O-H vazeb (vlkost)

1632 deformační vibrace O-H vazeb (vlkost)

1384 valenční vibrace skupiny NO3 (dusičnany)

1165 valenční vibrace Si-O vazeb (křemen)

1120 axiální mód valenční vibrace Si-O vazeb 

1048 valenční vibrace Si-O vazeb 

920 deformační vibrace vazeb Al-Al-OH

890 deformační vibrace vazeb Al-Fe-OH

849 deformační vibrace vazeb Al-Mg-OH

799 valenční vibrace Si-O vazeb (křemen)

780 valenční vibrace Si-O vazeb (křemen)

623 spřažené mimorovinné deformační vibrace vazeb Al-O a Si-O

525 deformační vibrace vazeb Al-O-Si

367 deformační vibrace vazeb Si-O-Si

Z obr. 4-17 jsou patrné píky pro valenční vibrace Si-O vazeb s vlnočtem 1048 cm-1, O-

H  vibrace  s  vlnočtem  3633  cm-1,  pík  s  vlnočtem  3420  cm-1 představuje  obsah  vody 

(hydroxylových skupin) vázaných ve formě HgOH+.

V  tabulce  4.5  jsou  uvedeny  hodnoty  výšek  neseparovaných  pásů,  které  jsou 

zpracovány v grafu na obr. 4-18.
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Tab. 4.5 Výška neseparovaných pásů

Vzorek I (3636 cm-1) I (3420 cm-1) I (3420 cm-1)/I (3636 cm-1)
MMT 0,245 0,184 0,751

MMT + 0.2 mM Hg 0,400 0,390 0,975

MMT + 0.5 mM Hg 0,375 0,339 0,904

MMT + 1.0 mM Hg 0,351 0,298 0,849

MMT + 1.5 mM Hg 0,303 0,233 0,769

MMT + 2.0 mM Hg 0,330 0,253 0,767

MMT + 6.0 mM Hg 0,329 0,246 0,748

Obr. 4-18 Výška neseparovaných pásů

Graf  na  obr.  4-18  znázoňuje  pokles  obsahu  vody  v  montmorillonitu  s  rostoucí 

koncentrací  rtuti  v roztoku.  Přesněji řečeno, snižuje se množství hydroxylových skupin 

vázaných ve formě HgOH+, jejíž výskyt je významný u roztoků s nízkou koncentrací a je 

dán hodnotou pH. Pás pro koncentraci 2 a 6 mmol/l již představuje formu rtuti Hg2+.

Obsahu hydroxylových forem odpovídá výskyt forem rtuti v jednotlivých roztocích. 
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Adsorbované množství rtuti bylo na základě vztahu (11c) na str. 41 rozpočítáno pro 

jednotlivé formy rtuti. Hodnoty těchto množství jsou uvedeny v tabulce 4.6.

Tab. 4.6 Podíl adsorbovaných forem rtuti na montmorillonitu

Adsorbovaná Hg 
(mmol/l)

Adsorbované 
množství Hg2+ 

(mmol/l)

Adsorbované 
množství [Hg(OH)]+ 

(mmol/l)

% podíl 
adsorbované formy 

[Hg(OH)]+

0,028 0,006 0,022 78,3
0,100 0,026 0,075 74,5
0,149 0,044 0,105 70,3
0,161 0,050 0,111 69,1
0,174 0,056 0,118 68,0
0,177 0,059 0,118 66,7
0,205 0,072 0,134 65,0
0,199 0,070 0,130 65,0

Obr. 4-19 Závislost absorbance a koncentrace [Hg(OH)]+

Na  obr.  4-19  je  vyjádřena  závislost  adsorbovaného  množství  formy  [Hg(OH)]+  v 

procentech na ose x a hodnoty absorbance na ose y.  Z obrázku je patrné, že s rostoucím 
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podílem adsorbované formy [Hg(OH)]+ roste obsah hydroxylových skupin (vody) a také se 

zvyšuje absorbance. S rostoucím dipólovým momentem se zvyšuje i intenzita. 

Platí, že intenzita je úměrná kvadratické změně dipólového momentu. 

μ – dipólový moment, l – vzdálenost Si-O 

S  rostoucím  množstvím  adsorbované  rtuti  v  závislosti  na  koncentraci  lze  usoudit 

zvyšující se interakci mezi Si-O a Hg.

 4.6.3 RTG prášková difrakce

RTG prášková difrakce umožňuje zjistit posun mezivrstevní vzdálenosti v důsledku 

interkalace  iontů  rtuti  do  mezivrství  montmorillonitu.  Pro  metodu  byl  zvolen  vzorek 

montmorillonitu sycený roztokem o koncentraci rtuti c = 2 mmol/l. Difrakční záznamy o 

mezirovinné vzdálenosti d(001) jsou uvedeny v obr. 4-20.

Obr. 4-20 Záznam RTG práškové difrakce
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Ze  záznamu  RTG  práškové  difrakční  analýzy  je  patrný  nárůst  mezivrstevné 

vzdálenosti  montmorillonitu  d(001),  která  činí  0,71  nm  v  důsledku  interkalace  Hg. 

Difrakce  (001)  nasvědčuje  tomu,  že  nedochází  u  nízkého pH v  roztoku (pH = 2,3)  k 

narušení struktury.

 4.6.4 Termická analýza

Termogravimetrická analýza sleduje kvantitativní změny hmotnosti vzorku v závislosti 

na  teplotě.  Výsledkem  je  termogravimetrická  křivka,  která  uvádí  závislost  hmotnosti 

vzorku  na  teplotě.  Pro  analýzu  byl  použit  vzorek  čistého  montmorillonitu  a  vzorky 

montmorillonitu syceného roztokem o koncentraci rtuti 0,2 mmol/l a 1,5 mmol/l. Analýza 

byla provedena v Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava.

Obr. 4-21 Termogravimetrická křivka úbytku vody
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Obr. 4-22 Termogravimetrická křivka uvolnění tepla

Výsledky termogravimetrické analýzy jsou zobrazeny v obrázcích 4-21 a 4-22. Na obr. 

4-21 je vyobrazena termogravimetrická křivka pro závislost procentuálního úbytku vody v 

závislosti na zvyšující se teplotě. V rozmezí teplot 118 – 686 ºC probíhá dehydratace, při 

níž  dochází  k  postupnému  úbytku  vody  vázané  na  povrchu  i  uvnitř  montmorillonitu. 

Křivka  pro  úbytek  vody  je  zpracována  pro  čistý  montmorillonit  a  pro  vzorky 

montmorillonitu  sycené roztoky o koncentraci  rtuti  0,2  mmol/l  a  1,5  mmol/l.  U všech 

vzorků dochází k úbytku vody. U vzorku 0,2 mM Hg + MMT, lze pozorovat v průběhu 

dehydratace větší ztrátu vody než u vzorku 1,5 mM Hg + MMT. To je způsobeno větším 

obsahem vody (hydroxylových skupin) u roztoku s nižší koncentrací, což je patrné i na obr. 

4-18 v kapitole IČ spektrometrie. Zbytek vody je uvolněn v další fázi v rozmezí teplot 686 

– 914  ºC, kdy probíhá dehydroxylace, tedy ztráta vody ve formě hydroxylových skupin. 
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Obecně je známo, že rtuť je obklopena 6 molekulami vody, které se zřejmě během 

dehydratace uvolňují postupně v závislosti na síle jejich vazeb. Zbývající silněji vázáné 

molekuly vody se zřejmě uvolňují až při dehydroxylaci.

Obr. 4-22 zobrazuje křivku charakterizující uvolnění tepla v závislosti na teplotě. V 

obrázku  jsou  uvedeny  teploty,  které  charakterizují  počátek  dějů  během  zahřívání  (v 

závislosti na teplotě v pořadí dehydratace, dehydroxylace, destrukce).

Termická analýza montmorillonitu interkalovaného rtutí je řešena v publikaci [34], kde 

bylo mimo jiné zjištěno, že dochází také k postupnému uvolňování rtuti již v okolí teplot 

180 ºC.
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 5 Závěr 

Náplní  práce  bylo  blíže  prozkoumat  mechanismus  adsorpce  iontů  rtuti  na 

montmorillonitu. Adsorpce probíhala z vodného prostředí roztoku dusičnanu stříbrného na 

montmorillonitu typu Wyoming s iontově výměnnou kapacitou (CEC) 1,2 meq/g.

Bylo  zjištěno,  že  se  při  adsorpci  uplatňuje  iontová  výměnná reakce.  Probíhá  mezi 

iontovými formami rtuti (Hg2+, jednomocná [HgOH]+), jejichž forma výskytu závisí na pH 

v  roztoku  a  kationty  obsaženými  v  mezivrství  montmorillonitu  (Na+,  Ca2+  a  Mg2+). 

Adsorpce  iontů  rtuti  je  výrazně  ovlivněna  konkurenční  adsorpcí  vodíkových  kationtů, 

jejichž adsorbované množství je téměř 3krát vyšší než u iontů rtuti. 

Adsorpci  vyjadřují  adsorpční  izotermy,  z  nichž  nejlépe  daný  děj  v  případě  rtuti  i 

vodíkových  kationtů  popisuje  Langmuirova  izoterma,  která  předpokládá  rovnocenné 

obsazení aktivních míst na povrchu montmorilonitu. Její korelační koeficient činí v případě 

rtuti  0,997 a korelační koeficient pro adsorpci vodíkových iontů činí 0,995. Maximální 

adsorbované  množství  iontů  rtuti  činilo  0,227  meq/g.  Adsorpce  na  stěny  nádobek,  ve 

kterých proces probíhal, nebyla prokázána. 

Dále  bylo  zjištěno,  že  maximální  množství  adsorbované  rtuti  lze  navýšit  využitím 

dvoufázové adsorpce, díky níž  se maximum zvýšilo o 0,046 meq/g. Maximální množství 

adsorbované  rtuti  činí  0,319  meq/g,  což  je  zhruba  ¼  iontově  výměnné  kapacity 

montmorillonitu.  Podíl formy [HgOH]+  z celkového adsorbovaného množství rtuti činí u 

jednotlivých roztoků 65 až 80 %.  

Součet  adsorbovaných  vodíkových  kationtů  a  iontových  forem  rtuti  dosahuje   k 

hodnotě maximální výměnné iontové kapacity montmorillonitu, která činí 1,2 meq/g.

Důkazem, že probíhala iontově výměnná reakce byla desorpce alkalických kovů, které 

se během adsorpce rtuti uvolnily z mezivrství montmorillonitu do roztoku. Nejsnadněji a v 

největší míře se uvolnily sodné kationty, čímž se potvrdily jejich slabé vazby v mezivrství 

montmorillonitu.

RTG práškovou difrakční analýzou bylo prokázáno zvýšení mezivrstevné vzdálenosti 
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v  důsledku  interkalace  iontů  rtuti  do  mezivrství.  RTG  difrakce  prokázala  posun 

mezivrstevné vzdálenosti o 0,71 nm. I přes nízké pH (okolo 3) nedošlo k narušení struktury 

montmorillonitu. 

Snímky z  elektronové  mikroskopie  doložily  předpoklad  o  rovnoměrném rozložení 

navázání rtuti na povrchu zrna montmorillonitu.

Pomocí IČ spektrometrie byly identifikovány navázané hydroxylové skupiny (voda), 

které odpovídají formě rtuti [HgOH]+, jejíž největší výskyt je charakteristický u roztoků s 

nižší koncentrací rtuti. S rostoucím procentuálním zastoupením koncentrace adsorbované 

formy [HgOH]+ roste i relativní absorbance. Dochází ke zvyšující se interakci mezi Si-O a 

ionty Hg.

Pomocí termické analýzy byl sledován úbytek vody v závislosti na teplotě. Prvním 

dějem, který probíhal v rozmezí  teplot 118 - 686 ºC, byla dehydratace, při níž dochází k 

postupnému uvolňování vody vázané na povrchu i uvnitř montmorillonitu. U vzorku 0,2 

mM Hg + MMT, lze pozorovat v průběhu dehydratace větší ztrátu vody než u vzorku 1,5 

mM Hg + MMT. To je způsobeno větším obsahem vody (hydroxylových skupin) u roztoku 

s  nižší  koncentrací.  Zbytek  vody  ve  formě  hydroxylových  skupin  je  uvolněn  při 

dehydroxylaci v rozmezí teplot 686 – 914  ºC. Obecně je známo, že rtuť je obklopena 6 

molekulami vody, které se zřejmě během dehydratace uvolňují postupně v závislosti na síle 

jejich vazeb. Zbývající silněji vázáné molekuly vody se uvolňují až při dehydroxylaci.

 Iontová výměna probíhala v kyselé oblasti v rozmezí pH 1,99 – 3,34. Montmorillonit 

lze považovat za vhodný adsorbent iontových forem rtuti, které se vyskytují do pH = 4. Při 

pH nad 4 se v roztocích rtuť vyskytuje již jen ve formě Hg(OH)2
0, která se iontové výměny 

neúčastní, jelikož nemá náboj a pro kterou je nutné zvolit jiný typ adsorbentu. 

Montmorillonit  lze  považovat  za  vhodný  bariérový  materiál  zabraňující  úniku 

toxických kovů včetně rtuti do okolního prostředí. Jako přirozený a významný zástupce 

jílových minerálů může být díky svým strukturním vlastnostem a velké iontově výměnné 

kapacitě využit  jako dobrý iontoměnič,  nebo jako doplňkový materiál  pro odstraňování 

rtuti z odpadních vod.
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 7 Příloha A

Obr. A-1 Linearizovaný tvar Langmuirovy izotermy pro adsorpci iontů Hg

Obr. A-2 Linearizovaný tvar Freundlichovy izotermy pro adsorpci iontů Hg
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Obr. A-3 Linearizovaný tvar Temkinovy izotermy pro adsorpci iontů Hg

Obr. A-4 Linearizace Langmuirovy izotermy pro adsorpci H+ iontů
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Obr. A-5 Linearizace Freundlichovy izotermy pro adsorpci H+ iontů

Obr. 2-6 Linearizace Temkinovy izotermy pro adsorpci H+ iontů
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