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systémech, kdy roztok obsahující sorbovanou látku, protéká přes vrstvu sorbentu. 

V takovém systému dochází ke zcela jiným rovnovážným podmínkám. Dynamická sorpce 

byla testována pro fenantren a fluoranten, obě tyto látky jsou častými kontaminanty 

odpadních a znečištěných podzemních vod. 
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The bachelor work deals with the study of static and dynamic sorption processes of non 
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Sorption processes on such materials have usually been observed with methods of static – 
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1. Úvod a cíl práce 

Vermikulit je jílový minerál, který je řazen do skupiny fylosilikátů, což jsou 

minerály s vrstevnatou strukturou. Vyznačuje se několika důležitými vlastnostmi, které ho 

předurčují k tomu, aby byl vhodným sorpčním materiálem. Mezi tyto vlastnosti patří 

vysoká výměnná kationtová kapacita, výše zmíněná vrstevnatá struktura vermikulitu, 

a také schopnost interkalace, kdy do své struktury vermikulit začleňuje tzv. hosty, např. 

molekuly organických látek, polymery nebo komplexní ionty. Interkalace má za následek 

strukturální změnu vermikulitu, a také změnu jeho fyzikálních a chemických vlastností. 

Modifikace vermikulitu začleněním organických látek do jeho struktury mění původní 

hydrofilní povahu vermikulitu na hydrofóbní. Takto organicky modifikované formy se 

vyznačují zvýšenou sorpční schopností nepolárních organických látek, čehož se využívá 

při sorpci organických látek při čištění odpadních vod nebo, například pro čištění 

a odbourávání olejů. I přes tyto zajímavé vlastnosti nejsou v České republice tyto 

modifikované jílové materiály příliš používány, jsou preferovány jiné sorpční materiály, 

např. aktivní uhlí. 

Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a studiem procesu kolonové a statické 

(vsádkové) sorpce fenantrenu a fluorantenu na organicky modifikovaný vermikulit. Cílem 

bakalářské práce bylo zjištění sorpčních účinnosti modifikovaného vermikulitu metodou 

kolonové (dynamické) sorpce. 
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Cíle bakalářské práce: 

� Příprava zařízení pro dynamickou sorpci 

� Testování účinnosti dynamické sorpce fenantrenu a fluorantenu na organicky 

modifikovaném vermikulitu 

� Testování účinnosti statické sorpce fenantrenu a fluorantenu na organicky 

modifikovaném vermikulitu 
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2. Teoretická část 

2.1.  Jíly 

Definice jílu říká, že jílem se nazývá přírodní směsný materiál, který je složen 

z jemně zrnitých minerálů, který je plastický při náležitém obsahu vody a ztuhne po 

vysušení či vypálení. Jedná se o čistě přirozenou složku půdního prostředí, levnou, běžně 

dostupnou a netoxickou. Velkou část jílů tvoří jílové minerály, především fylosilikáty 

(Plachá D., et al., 2011; Weiss Z. a Kužvart M., 2005). 

Jíly jsou sedimentární nebo reziduální nezpevněné horniny, zrnitostní frakce je 

složená z více než 50 % zrn o velikosti menší než 0,002 mm a obsahující jako podstatnou 

složku (více jak 50 %) jílové minerály. Jejich struktura je charakteristická přítomností 

křemíkových tetraedrů a osmistěnně koordinovaných atomů kovů (oktaedrů) např. hliníku. 

Svým specifickým vlastnostem vděčí především nepatrným rozměrům jednotlivých 

krystalů a jejich vrstevní struktuře. Zejména se jedná o schopnost sorpce a iontové 

výměny, schopnost vázat vodu a také vytvářet velký volný povrch (vnější povrch částic 

i vnitřní povrch mezivrstevnaté struktury) (Rippelová V., et al., 2009). 

2.1.1.  Vlastnosti jílů 

Za jíl se označuje hornina, která je složena primárně z jemně zrnitých minerálů, je 

plastická při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po vysušení nebo vypálení. Jílové 

minerály jsou vrstevnaté minerály, které mají výrazný vliv na chemické a fyzikální 

vlastnosti půdy. Jsou tvořeny tetraedry a oktaedry, ve kterých tvoří centrální atomy obecně 

SiIV a AlIII. Vznikají syntézou, přeměnou primárních minerálů při zvětrávání nebo jsou 

zděděny z matečné horniny. Součástí jílů bývají mimo fylosilikátů i jiné minerály 

a organická hmota, které mohou, ale nemusí ovlivňovat jejich plasticitu nebo tvrdost po 

vysušení a vypálení. Patří zde např. různé modifikace SiO2, minerály skupiny alofánu, 

živce, zeolity, oxidy nebo hydroxidy železa a hliníku (Weiss Z. a Kužvart M., 2005; 

Zamarský V., et al., 2008). 

Minerály obsažené v jílech jsou rozděleny do následujících dvou skupin (Zamarský 

V., et al., 2008): 
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1. Jílové minerály 

Zahrnují všechny fylosilikáty, ale i další minerály, jako např. minerály skupiny 

alofánu, některé hydroxidy a oxy-hydroxidy, ty jílům udělují plasticitu, a které se po 

vysušení či vypálení vytvrzují. Bývají pouze menšinovou složkou jílů. 

2. Doprovodné minerály 

Tyto minerály mohou tvořit jíly, ale nepatří mezi výše uvedené jílové minerály. 

2.2.  Jílové minerály a jejich modifikované formy 

Jílové minerály, ať už v přírodní nebo modifikované formě, jsou považovány za 

materiály 21. století, a to vzhledem k jejich ubikvitnímu výskytu, nízké ceně 

a environmentální nezávadnosti. Patří k nejhojněji se vyskytujícím minerálům v zemské 

kůře a tvoří významnou část půdního horizontu. Díky svým vlastnostem, např. inertnosti, 

stabilitě, reaktivitě, katalytické aktivitě a rheologickým vlastnostem v disperzních 

roztocích mají velký technologický význam, a zároveň jsou důležitým materiálem v oblasti 

základního i aplikovaného výzkumu (Plachá D., et al., 2011). 

2.2.1. Vlastnosti jílových minerálů 

Termínem jílové minerály se nejčastěji označují ty součástky jílů a příbuzných 

hornin, které jílům dávají specifické technologické vlastnosti (plasticitu, sorpční vlastnosti 

atd.). Tento význam bývá rozšiřován i na fylosilikáty, minerály s vrstevní strukturou. 

(Barabaszová K., 2006). 

V obvyklém významu jsou za jílové minerály považovány hydratované amorfní nebo 

různě krystalické fylosilikáty a fyloalumosilikáty s jemnozrnnými částicemi (jen 

výjimečně nad 0,02 mm). Právě tyto miniaturní rozměry jednotlivých krystalů spolu 

s jejich vrstevní strukturou dávají jílovým minerálům řadu specifických vlastností, k nimž 

patří zejména (Barabaszová K., 2006).: 

a) schopnost sorpce a iontové výměny. 

Vyměnitelné kationty (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, H+, H3O+, NH4
+) se navazují na 

struktury jílových fylosilikátů na přerušené nenasycené vazby na povrchu, zvláště na 

hranách částic (adsorpce), elektrostaticky na vnitřní povrch částic, tj. do mezivrstevních 

prostor nebo na přebytečné nenasycené náboje vrstevního komplexu (absorpce). Největší 
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výměnnou kapacitu mají díky svému velkému vnitřnímu povrchu fylosilikáty 

vermikulitové a smektitové skupiny. 

b) schopnost vázat vodu. 

Na jílové minerály se voda váže dvěma způsoby: 

1) jako molekuly H2O sorbované na povrchu částic a v pórech mezi částicemi, 

2) jako hydroxylové skupiny OH- v hydratačních obalech vyměnitelných kationtů 

v mezivrstevních prostorách. Hydratací těchto kationtů dochází k oddalování vrstevních 

komplexů, a tím k bobtnání jílu. Silněji bobtnají ty fylosilikáty, u kterých klesá náboj 

vrstevního komplexu, bobtnání je naopak nulové u chloritů a slíd, poněkud roste 

u vermikulitů a největší je u smektitů. 

c) chování při zahřívání 

Při zahřívání dochází nejprve k dehydrataci (ztrátě sorbovaných molekul H2O) 

a potom k dehydroxylaci (ztrátě OH-). Při vyšších teplotách (500–800 °C) nastává 

destrukce fylosilikátové struktury, nad cca 900 °C vznikají nově vytvořené fáze. Mezi 

jílové minerály, které při zahřívání výrazně zvětšují svůj objem, patří hlavně vermikulit. 

d) reakce s organickými látkami 

Vhodnou úpravou smektitů a vermikulitů, lze vytvořit produkty, které jsou schopny 

reagovat s organickými látkami za vzniku tzv. organo-jílových komplexů. Tyto komplexy 

se využívají při čištění a odbarvování olejů a jiných potravinářských produktů, při 

krakování uhlovodíků atd. Společně s organickou hmotou tvoří humusový komplex půd. 

2.2.2. Využití jílových minerálů 

Mezi nejvíce průmyslově využívané jílové minerály patří kaolinit, montmorillonit, 

illit a halloysit (Zamarský V., et al., 2008). 

Ve spojitosti s ochranou životního prostředí, roste v poslední době význam 

minerálních sorbentů a fixátorů polutantů, které se mohou uvolňovat do prostředí 

(rizikových prvků, organických polutantů, případně mikrobilogicky závadných látek). 

Z tohoto hlediska se za perspektivní nerostné suroviny považují zejména některé 

expandované materiály, např. perlit, vermikulit, případně i expandované jíly a jílovce, dále 

pak sorpční Ca-bentonit a přírodní zeolity. Tyto expandované materiály nacházejí kromě 

výše uvedených aplikací při ochraně životního prostředí také široké uplatnění ve 
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stavebnictví, využívají se jako kondicionéry zemědělských půd apod. (Weiss a Kužvart, 

2006; Zamarský V., et al., 2008). 

Diatomit se například používá stále více k  sorpčním sanačním či asanačním 

aplikacím. Jeho sorpční schopnosti, nízká hmotnost a vysoká poréznost jej předurčují 

k aplikacím při nakládání s nebezpečnými odpady, dále jako sorbenty organických 

polutantů a jako kondicionéry pro zemědělské půdy. V neposlední řadě nachází také 

využití v čištění odpadních vod (Zamarský V., et al., 2008). 

2.2.3. Fylosilikáty a jejich struktura 

Fylosilikáty spolu s nesosilikáty, sorosilikáty, cyklosilikáty, inosilikáty 

a tektosilikáty tvoří třídu silikátů (Obrázek 1). Konkrétně se jedná o silikáty s plošnou 

vazbou tetraedrů (Zamarský V., et al., 2008). 

 
Obrázek 1: Schematické znázornění struktur oddělení fylosilikátů (Zamarský et al., 2008). 

Významnými zástupci jílových minerálů jsou planární fylosilikáty, které jsou 

charakteristické svou porézní vrstevnatou strukturou. Struktury jsou tvořeny 

z koordinačních polyedrů. Podle typu silikátových vrstev, obsahu mezivrství a náboje na 
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vrstvě jsou fylosilikáty rozděleny do skupin, kde vermikulity tvoří samostatnou skupinu. 

Vrstvy ve vermikulitu jsou složeny ze dvou tetraedrických a jedné oktaedrické sítě (2:1), 

mezivrstevný prostor je vyplněn různými anorganickými kationty (Plachá et al, 2011). 

Vzhledem k schopnosti adsorbovat a imobilizovat cizorodé látky jsou některé 

fylosilikáty typu 2:1 používány v oblasti ochrany životního prostředí jako nosiče pesticidů, 

stabilizaci kalů, pro likvidaci radioaktivních odpadů apod. V přírodní formě jsou hydrofilní 

a nemají dobré sorpční schopnosti pro sorpci nepolárních organických látek (Plachá D., et 

al., 2010; Plachá D., et al., 2011). 

Fylosilikáty 

V případě, že se polymerizují křemíkokyslíkové tetraedry tak, že jsou tři vrcholové 

kyslíky navzájem společné, vzniká síť tetraedrů, která je rovinná. Tato síť je strukturním 

základem fylosilikátů (Zamarský V., et al., 2008). Vazba v tetraedrech mezi Si a O je 

pevná a naopak mezi vrstvami tetraedrů slabá, což má za následek některé fyzikální 

vlastnosti minerálů této třídy, např. výbornou štěpnost apod. Komplexní anion má tvar 

[Si4O10]4- (Zamarský V., et al., 2008). 

Téměř u všech fylosilikátů mají tetraedry v síti shodnou orientaci, takže jejich čtvrté 

vrcholy s tzv. volným nebo aktivním kyslíkem směřují na stejnou stranu sítě a jsou také 

součástí bezprostředně sousedící sítě oktaedrové, ve které jsou koordinační oktaedry kolem 

kovových kationtů navzájem spojovány sdílenými hranami. V hraniční rovině mezi oběma 

sítěmi kde jsou uloženy sdílené aktivní kyslíky a nesdílné skupiny (OH)-, které leží ve 

středu prstencového motivu ze šesti tetraedrů (Obrázek 2). Na obrázku 2 je znázorněna 

schematická projekce základního šestičlenného prstencového motivu tetraedrové sítě 

fylosilikátů na plochu (001) s vyznačením tří možných oktaedrových pozic v sousedící 

oktaedrové síti (A, B, C) a polohy hydroxylových skupin na hranici obou sítí. Ionty (F)-, 

(Cl)-, ale i kyslík můžou nahradit ve strukturách část hydroxylových skupin.(Zamarský V., 

et al., 2008). 
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Obrázek 2: Schematická projekce základního prstencového motivu sítě fylosilikátů (Zamarský V., et 

al., 2008). 

Středy jednotlivých koordinačních oktaedrů kolem kovových kationtů jsou 

obsazovány Fe2+ nebo Al3+, v menší míře také jinými ionty, např. Li, Ti, V, Cr, Mn, Ni. U 

některých struktur tvoří středy všech oktaedrů ionty Me2+ - vzniká tak trioktaedrická síť. 

V jiných strukturách jsou obsazeny pouze 2/3 trioktaedrických pozic v pravidelném 

uspořádání (převážně ionty Me3+), vzniká dioktaedrická síť (Zamarský V., et al., 2008). 

Dvojvrstva, kterou tvoří jedna tetraedrová a jedna oktaedrová síť, je označována jako 

vrstva typu 1:1 nebo jako dvojvrstva (dvojvrstevní komplex) kaolinitového typu. V této 

dvojvrstvě jsou v rovině uloženy výhradně hydroxylové skupiny místo kyslíku. V řadě 

dalších struktur se k oktaedrové síti dvojvrstvy přikládá z druhé strany další tetraedrová síť 

s aktivními kyslíky obrácenými na opačnou stranu, takže vzniká třívrstvá struktura typu 

2:1, která se označuje jako trojvrstevnatá struktura typu slíd (Zamarský V., et al., 2008). 

V těchto strukturách jsou mezní roviny oktaedrové sítě, sdílené s okolními 

tetraedrovými sítěmi, obsazeny jak kyslíky, tak i hydroxylovými skupinami. Pokud nejsou 

vrstevní komplexy zevně elektricky neutrální a valenčně vyrovnané, jejich náboj je 

vyrovnán kationty, vyskytujícími se v mezivrstevních prostorách mezi sousedními 

dvojvrstvami a trojvrstvami. Klasifikace planárních fylosilikátů je založena na strukturách 

a krystalochemických rysech základních strukturních jednotek planárních fylosilikátů 

využívajících následující kriteria (Zamarský V., et al., 2008).: 
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� typ vrstev (1:1 či 2:1) 

� obsah mezivrství 

� náboj vrstvy 

� typ oktaedrických sítí (tri či dioktaedrická) 

� chemické složení 

Popsané struktury fylosilikátů jsou složité. V přírodě existuje mnoho strukturních 

kombinací, nazývané jako smíšené struktury. Ve smíšené struktuře se střídají minimálně 

dva druhy základních strukturních jednotek ve směru kolmém na rovinu vrstev. Střídání 

může být periodické nebo neperiodické. Podle toho se smíšené struktury dělí na (Zamarský 

V., et al., 2008).: 

� pravidelně smíšené struktury (méně častý výskyt v přírodě) 

� nepravidelně smíšené struktury (častější výskyt v přírodě) 
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2.2.4. Klasifikace fylosilikátů 

Tabulka 1: Klasifikační znaky fylosilikátů (Barabaszová K., 2006). 
Typ 

vrstvy 
Skupiny Typ oktaedrické 

sítě 
Podskupiny 

1:1 serpentinit-
kaolinity 

tri- sepentinit, amesit 
di- kaolinit, dickit, 

halloysit 
2:1 smektity tri-, di- saponit, 

montmorillonit 
 mastky tri- pyrofylit, mastek 

2:1 vermikulity tri-, trioktaedrický 
vermikulit 

di- dioktaedrický 
vermikulit 

2:1 slídy tri-, di muskovit, illit, 
flogopit, biotit, 

lepidolit 
2:1 

(2:1:1) 
chlority tri-, tri- klinochlor, nimit 

di-, di- donbasit 
tri-, di- cookeit, sudoit 

2:1 palygorskity tri-, di- palygorskit, sépiolit 

2.3.  Minerály skupiny vermikulitu 

Krystalová struktura vermikulitu je tvořena 2:1 vrstvami, přičemž mezivrstevní 

prostor je obsazen hydratovanými výměnnými kationty. Jako dominantní oktaedrický 

kation vystupuje Mg2+. I vermikulity, podobně jako smektity, mají schopnost sorbovat 

a odevzdávat vodu v závislosti na okolních vnějších podmínkách. Tato vlastnost 

vermikulitů souvisí se změnami ve struktuře mezivrství při dehydrataci a rehydrataci 

a vyskytuje se jak u pravých, tak i modifikovaných vermikulitů. Při zahřátí na teplotu 700º 

- 900ºC silně expanduje Mg-vermikulit, který zvyšuje svůj objem až dvacetinásobně; 

expanze má za následek tvorbu červíkovitých agregátů (Weiss Z. a Kužvart M., 2005; 

Zamarský V., et al., 2008). 

Pravé vermikulity mají mezivrství obsazeno hydratovanými výměnnými kationty, 

převládá Mg2+ (Weiss Z. a Kužvart M., 2005; Zamarský V., et al., 2008). Modifikované 

vermikulity jsou ty, jež mají původní mezivrstvu upravenou kationtovou výměnou nebo 
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interkalací organickými molekulami (Weiss Z. a Kužvart M., 2005; Zamarský V., et al., 

2008). 

Interkalace spočívá v tom, že do hostitelské struktury, která je v pevné fázi, (pevné 

fáze, která představuje hostitelskou strukturu) difundují molekuly hosta (interkalátu) 

z roztoku nebo plynné fáze (Obrázek 3) (Barabaszová K., 2006). 

 
Obrázek 3: Schéma interkalace (www.upce.cz, 2011). 

2.3.1. Vermikulit a jeho vlastnosti 

Vermikulit disponuje několika zajímavými vlastnostmi, mezi které patří např.: 

(Barabaszová K., 2006): 

� schopnost kationtové výměny a výměny organických látek v mezivrstevním 

prostoru 

� termální expanze 

Tabulka 2: Klasifikační znaky vermikulitů (Zamarský V., et al., 2008). 
Vzorec (Mg,Fe2+,Al)3[(OH2)/(AlSi)4O10]x 4H2O 

Výskyt Lístečkovité, šupinaté agreáty 

Soustava Monoklinická 

Příměsi Ca, Na, K, Rb, Cs, Ba, Li,H+, NH4, Ti, Cr, Ni 

Tvrdost 1,5 

Hustota 2,3-2,7 g·cm-3 

Barva Žlutohnědá, zelenohnědá 
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Obrázek 4: Model silikátové vrstvy vermikulitu (Plachá D., et al., 2011). 

2.3.2. Sorpční materiály na bázi vermikulitu 

Vermikulit je řazen mezi jílové minerály s velkým technickým významem, zejména 

kvůli svým expandujícím schopnostem, umožňujícím jeho využití jako plniva ve 

stavebních materiálech, jako součást izolačních materiálů, žáruvzdorných hmot apod. 

Méně už je v povědomí možnost jeho aplikace jako sorpčního materiálu pro sorpci 

organických nepolárních látek z okolního prostředí (Plachá a kol., 2010). 

Sorpční materiály na bázi jílových minerálů jsou zkoumány již několik desetiletí, 

pozornost se stáčí zejména na skupinu smektitů, zejména na montmorillonit, a dále na 

využití bentonitu, který obsahuje montmorillonit jako majoritní složku. Jílové minerály 

jsou ve své přirozené formě hydrofilní, a tak nevykazují nadměrnou afinitu k nepolárním 

organickým látkám. Jejich modifikací určitou skupinou organických látek dochází 

k vytvoření nových struktur s hydrofobními vlastnostmi, které sorpci nepolárních látek 

umožňují. Důležitou podmínkou pro modifikaci je vrstevnatá struktura jílového minerálu, 

kdy je provedena výměna přirozeně se vyskytujících anorganických kationů v mezivrství 

za organické kationty – amoniové, pyridinové, fosfoniové apod. Organické kationy, 

obsahují kladně nabitou část, kterou nahrazují anorganické kationy, a zároveň slouží jako 

nosiče alkylových řetězců o různém počtu atomů uhlíku, které v mezivrství minerálu 

vytvoří organickou fázi. Vzniklá organická fáze sorpci nepolárních látek již umožňuje. 

Principiálně o sorpci rozhoduje struktura organických kationtů, kationy s krátkým 
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uhlovodíkovým řetězcem umožňují sorpci na principu adsorpce, s dlouhým 

uhlovodíkovým řetězcem na principu rozdělování (Plachá a kol., 2010). 

V průmyslu jsou tyto materiály používány např. pro čištění odpadních vod 

v naftovém průmyslu, pro odstranění nejen olejů, ale i různých organických molekul z vod. 

Smektit či bentonit a sorpční materiály jim podobné jsou zde používány jako alternativní či 

doplňující materiál k aktivnímu uhlí. Pokud se použijí před aktivním uhlím, tak nedochází 

k rychlému ucpávání pórů aktivního uhlí a mnohonásobně se zvyšuje účinnost čistícího 

procesu, a také životnost aktivního uhlí (Plachá D., 2010). 

Vermikulit patří, stejně jako smektity a bentonit, mezi jílové minerály skupiny 

fylosilikátů, které se vyznačují záporným nábojem na vrstvě, a s tím souvisejícím obsahem 

hydratovaných vyměnitelných anorganických kationů v mezivrství. Oproti smektitům mají 

hodnotu záporného náboje vyšší, a vyšší i hodnotu kationtové výměnné kapacity. V tomto 

případě lze říci, že elektrostatické síly působící v mezivrství jsou vyšší, mobilita kationů 

v mezivrství je nižší a výměna kationů ve srovnání se smektity je obtížnější. Předpokládá 

se však, že stabilita vytvořeného anorganicko-organického komplexu bude vyšší než 

v případě smektitu (Plachá D., 2010). 

Mezivrství montmorillonitu dokáže pojmout množství organických kationů 

několikanásobně překračujících hodnotu CEC použitého montmorillonitu (Plachá D., 

2010). Při přípravě modifikovaných vermikulitů obsahujících organické kationy 

(hexadecyltrimethylamoniové a hexadecylpyridiniové) v množstvích odpovídajících cca 

50, 100 a 170 % kationtové výměnné kapacity bylo zjištěno, že v mezivrství dochází pouze 

k maximální výměně cca 84-88 % kationů, s tím, že bylo dosaženo maximálních hodnot 

expanze mezivrství (Plachá D., 2010). Změna struktury vermikulitu organicky 

modifikovaného do různého stupně kationtové výměny (50, 100 a 170%) ve srovnání 

s monoionním vermikulitem, obsahujícím v mezivrství pouze sodné ionty (Obrázek 5). 
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Obrázek 5: Záznam skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) znázorňující morfologii částic 

vermikulitu: a) monofonní sodná forma vermikulitu, b) HDTMA modifikovaný vermikulit s 50% 

výměněnými kationty, c) HDTMA modifikovaný vermikulit se 100% výměněnými kationty, d) HDTMA 

modifikovaný vermikulit se 170 % výměněnými kationty (Plachá D., et al., 2011). 

2.4. Jíly jako sorpční materiály 

I v přírodě mají jíly a jílové minerály velký význam z hlediska sorpčních vlastností. 

Zemina může být definována jako porézní vícesložkový systém, který se skládá z tuhé, 

kapalné, plynné fáze a živých organismů. V případě kontaminace tohoto sytému, je pro 

popis její distribuce a transportního chování nutné k zemině přistupovat jako k sorbentu. 

Popsat charakter zeminy jako sorbentu je časově náročné a v praxi bývá často nezbytné 

omezit zjišťované sorpční charakteristiky na základní parametry, umožňující odhad sorpce 

a transport kontaminantu (typ zeminy, sušina, elementární složení, distribuce částic, 

vlhkost, objem pórů). Obsah jílové a organické hmoty, u které se dá předpokládat 

organofilní povaha, má pro sorpci specifický význam. Znalost obsahu jílů v zemině je 

stěžejní pro popis sorpčního chování kontaminovaných látek. Jílové částice se vyskytují 
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jako volné částečky, které často ulpívají na větších částicích anebo jsou vázané společně 

s organickou hmotou v organojílovém komplexu. (Rippelová V., et al., 2009). 

Voda se v přírodních podmínkách sorbuje na povrch zeminy pouze minimálně. 

Molekuly vody soupeří s nepolárními organickými látkami o sorpční místa při kontaktu 

s organickou hmotou v zemině a v případě vysoké vlhkosti matrice se organická hmota 

stává dominantním sorbentem těchto látek v zemině. Velikost sorpce na vlhké povrchy 

vrstevnatých hlinito-křemičitanů je pak zanedbatelná (Rippelová V., et al., 2009). 

Za organickou hmotu se v  přírodní zemině označuje frakce tvořená zbytky 

odumřelého rostlinného a živočišného materiálu a zbytky částečně rozložených 

a nesyntetizovaných rostlinných a živočišných zbytků. Zeminy se od sebe liší obsahem 

a chemickým charakterem organické hmoty (huminy, huminové kyseliny, fulvokyseliny, 

hymatomelanové kyseliny). Organické složky zeminy mají vliv na pohyb, zadržování 

a retenci vody, jsou substrátem pro většinu organismů, působí jako půdní pufr, mají vliv 

na detoxikaci nepříznivých látek a vykazují vysoké sorpční a chelatační vlastnosti 

(Rippelová V., et al., 2009). 

Sorpce molekul kontaminantů do organické hmoty, na rozdíl od minerálních 

povrchů, nezahrnuje soutěžení s molekulami vody. Mezi vodným roztokem a organickými 

koloidy je distribuce kontaminantů aproximována jako rovnovážné rozdělení mezi dvěma 

nemísitelnými kapalinami. Některé studie dnes poukazují na nelineárnost sorpce do 

organické hmoty, tedy na to, že určitá část sorbované látky nevratně zůstává v zeminách 

při desorpci. Předpokládá se, že struktura organické hmoty má duální charakter (Rippelová 

V., et al., 2009). Tyto v současnosti již dobře popsané přírodní zákonitosti lze aplikovat 

i na vysvětlení sorpčních vlastností laboratorně připravených organicky modifikovaných 

jílových minerálů, které jsou v přírodním stavu běžnou součástí horninového prostředí. 

2.5.  Adsorpce 

Kvantitativně popsal adsorpci Langmuir (1918). Jeho teorie odvozená z chování 

plynu je použitelná i pro adsorpci rozpuštěných látek z roztoků. Adsorpci lze vyjádřit jako 

chemickou reakci mezi adsorbovanou látkou A, a sorpčně aktivním místem na povrchu S, 

při níž dojde k obsazení místa a vzniku komplexu AS čili (Bouška a kol., 1980): 

A + S ↔ AS 
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Pomocí adsorpce na absorbentech (tuhých látkách) lze z kapalin odstranit vybrané 

rozpuštěné adsorbáty (rozpuštěné látky). Přidá-li se adsorbent k roztoku adsorbátu, 

důsledkem působení přitažlivých sil adsorbentu dochází k hromadění molekul adsorbátu 

v povrchové vrstvě kapaliny na povrchu adsorbentu. Tím koncentrace adsorbátu ve 

 zbylém roztoku klesá, při jednostupňovém uspořádání (jednostupňové adsorpci) z původní 

koncentrace (c0) až na hodnotu blížící se rovnovážné koncentraci (cr) (UTB Zlín, 2011). 

Množství adsorbovaných látek z roztoku na tuhém adsorbentu závisí na řadě faktorů: 

především na povaze adsorbentu, rozpuštěných adsorbovaných látek a rozpouštědla, na pH 

prostředí a teplotě. Podstata jednotlivých adsorpčních sil je různá. (UTB Zlín, 2011). 

Podle povahy sil, kterými jsou adsorbované částice vázány na povrchu tuhé fáze, 

jsou rozlišovány na základě historického vývoje dva typy adsorpce (Joska L. a Přikrylová 

K., 1990): 

a) adsorpce fyzikální – částice na povrchu pevné látky – sorbentu – jsou udržovány 

pouze slabými silami, analogickými kohezním silám van der Waalsovým, 

b) adsorpce chemická (chemisorpce) – na povrchu sorbentu jsou částice vázány 

chemickými silami. V tomto případě je adsorpční vazba mnohem pevnější než při adsorpci 

fyzikální, svou povahou se značně podobá vazbě chemické. 

U většiny adsorpčních jevů dochází k prolínání jednotlivých typů adsorpce a je tedy 

velmi obtížné rozlišit, v jaké míře se konkrétní typy adsorpce na celkovém efektu podílejí 

(UTB Zlín, 2011). Množství adsorbované látky v soustavě roztok – tuhá látka se mění 

s koncentrací rozpuštěné látky v roztoku. Při adsorpci látky v roztoku (při konstantní 

teplotě) vznikne v určité době rovnovážný stav, který vystihuje tzv. adsorpční izoterma 

(UTB Zlín, 2011). 

Adsorpce se uplatňuje především k separaci složek obsažených v malé koncentraci 

v tekutinách (v plynech či kapalinách). Provádí se tak, že se tekutina uvádí do styku se 

zrnitou pevnou fází, která je obvykle velmi porézní, a jejím povrchem se složky tekutiny 

v různé míře adsorbují (obvykle v závislosti na molární hmotnosti nebo na polaritě). Pevná 

fáze se nazývá adsorbens, adsorbovaná složka adsorbát (Adsorpce, 2011). 

K adsorpci se využívají jak přírodní a syntetické materiály, tak amorfní nebo 

mikrokrystalické struktury. Jedná se např. aktivní uhlí, aktivní oxid hlinitý, silikagel, 

molekulární síta (přírodní či syntetické hlinitokřemičitany s velmi pravidelnou strukturou 

velmi jemných pórů) a syntetické pryskyřice (Adsorpce, 2011). Hustota povrchu adsorbentů 
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je řádově 10-6 m, tomu odpovídá hodnota průměru pórů v jednotkách až desítkách 

nanometrů (Adsorpce, 2011). 

Mechanismus transportu adsorbující složky, znázorňuje obrázek 6. Číslicemi jsou 

vyznačeny jednotlivé dílčí procesy. Protože jednotlivé kroky postupují za sebou, určuje 

celkovou rychlost procesu děj nejpomalejší, tzv. řídící děj. Obyčejně se proces popisuje 

vztahem pro řídící děj a na další děje se zavádějí korekce. V obrázku je znázorněno celkem 

5 dílčích dějů (Adsorpce, 2011): 

 
Obrázek 6: Transport adsorbující se složky (Adsorpce, 2011). 

a-difundující složka v pevné fázi, b-adsorbovaná složka ve vrstvě na vnitřním povrchu, c-složka v tekuté 

fázi v pórech 

1. Dochází k mísení tekutiny, a tím i adsorbující se složky mezi rozličnými částmi 

výměníku hmoty (konvekce, axiální disperze). 

2. Následně dochází k transportu složky mezi okolní tekutinou a vnějším povrchem zrn 

adsorbentu. 

3. Po transportu dochází k difúzi v tekuté fázi v pórech uvnitř částic adsorbentu 

(většina adsorbentů, anorganické zeolity a některé měniče iontů). 

4. Nastává reakce na fázových rozhraních, tento proces je obvykle velmi rychlý.  

5. V posledním bodu opět dochází k difúzi v sorbovaném stavu (v homogenní fázi, jako 

je pevná látka, gel či kapalina nebo ve vrstvě na povrchu póru - difúze ve fázi částice). 
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V tekutinách s velkou koncentrací transportované složky se rychlost procesu obecně 

řídí difúzí ve fázi zrn adsorbentu (krok 5), naopak při malé koncentraci složky se děj řídí 

kroky souvisejícími s odporem v tekutině (tj. 1, 2 nebo 3). 

2.5.1. Adsorpce na hlinitokřemičitanech 

Povrchové hydroxidové skupiny jsou nositelem výměnných vlastností 

hlinitokřemičitanů. Ve vodách přírodních s hodnotami pH obvykle v rozmezí 6 až 8 se 

jílové minerály chovají převážně jako měniče kationtů, protože náboj jejich povrchu je 

většinou záporný. V jílových minerálech dochází např. k výměně Ca2+ v roztoku za Na+ 

z krystalové mřížky. Tímto jevem lze vysvětlit, proč v některých podzemních vodách, 

které jsou ve styku s jíly, je porušeno obvyklé kvantitativní zastoupení kationtů v pořadí 

Ca-Na-Mg za pořadí např. Na-Ca-Mg (Pitter P., 2009). 

Měrný povrch jílových minerálů se pohybuje v rozmezí desítek m2·g-1 a sorpční 

kapacita v desetinách až jednotkách mmol H+ na 1 g absorbentu. Pro ilustraci např. měrný 

povrch písku z kvartérního kolektoru je asi 3 m2·g-1 a pro aktivní uhlí se pohybuje obvykle 

mezi 1000 m2·g-1 až 2000 m2·g-1 (Pitter P., 2009). 

Z hlediska adsorpční mohutnosti se hlinitokřemičitany dělí (Pitter P., 2009): 

� hlinitokřemičitany s vrstevnatou strukturou, zde patří jílové minerály uvedené výše 

a jejich směsi; u těchto látek probíhá výměnná adsorpce převážně jen na povrchu 

a jejich sorpční kapacita bývá proto relativně malá.; 

� hlinitokřemičitany s trojrozměrnou strukturou, zde patří např. živce a zeolity, které 

jsou vulkanického původu. 

Zeolity oproti živcům obsahují hydratační vodu. V jejich krystalové struktuře 

vznikají poměrně rozsáhlé dutiny spojené kanálky, čímž se měrný povrch mnohonásobně 

zvětšuje. Díky této schopnosti vykazují značnou sorpční kapacitu a považují se za měniče 

iontů přírodního původu. Mezi přírodní zeolity patří např. analcim, mordenit, klinoptilolit 

aj. Některé z nich patří mezi selektivní adsorbenty - např. klinoptilolit je vysoce selektivní 

vůči kationtům s nábojovým číslem +1 a vyměňuje kationty v následujícím pořadí (Pitter 

P., 2009): 

Cs+→ K+→ NH4+→ Ba2+→ Sr2+→ Ca2+→ Mg2+ 
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což lze např. využít v technologii vody pro odstraňování amoniakálního dusíku 

z odpadních vod a při odstraňování radioaktivního cesia (Pitter P., 2009). 

Zeolity lze vyrobit i synteticky, tavením hlinitanů s křemičitany alkalických kovů. 

Zeolity, které jsou synteticky vyrobeny (např. SASIL, 2Na2O·4SiO2·2Al2O3·8H2O) bývají 

součástí bezfosforečnanových pracích prostředků (Pitter P., 2009). 

Vliv koncentrace na adsorpci, resp. grafickou závislost adsorpce na koncentraci 

popisují adsorpční izotermy. Adsorpci z roztoků obvykle popisuje jedna ze dvou izoterem 

a to buď Langmuirova, nebo Freundlichova izoterma. Langmuirova izotermie uplatňuje při 

popisu chemisorpci či elektrostatické adsorpce, kdy se tvoří pouze monomolekulární vrstva 

na povrchu adsorbentu, a všechna aktivní místa na povrchu jsou rovnocenná. Oproti tomu 

Freundlichova izoterma platí obvykle pro fyzikální adsorpci a pro adsorpci na 

heterogenních površích s různými aktivními místy. Langmuirova izoterma je vyjádřena 

vztahem (Pitter P., 2009): 

r

r

bc
bcaa
�

�
1max

 
kde a je adsorpční kapacita (například v mmol·kg-1 nebo mg·kg-1, amax maximální 

adsorpční kapacita, cr je rovnovážná koncentrace adsorbované látky  (například 

 v mmol·kg-1 nebo mg·l-1) a b je konstanta. 

Freundlichova izoterma je popsána vztahem: 
n
rkca �  

nebo vztahem v linearizované formě: 

log a = n log cr + log k 

kde n a k jsou konstanty (0 < n < 1), a, cr mají stejný význam jako v rovnici 

r

r

bc
bcaa
�

�
1max

 
Freundlichova izoterma často vyhovuje adsorpci kovů na hydratovaných oxidech. 

Kromě prosté adsorpce může na povrchu hydratovaných oxidů docházet také 

k povrchovému srážení adsorbovaných iontů, pokud je koncentrace iontu v adsorbované 

vrstvě dostatečně velká, aby mohla být překročena hodnota součinu rozpustnosti 

příslušného hydratovaného oxidu. Adsorpční izotermy mají pak odlišný tvar od klasického 

průběhu, zpravidla se na izotermách projevuje prudký vzrůst hodnot. Toto povrchové 
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srážení je významnější při velkých koncentracích adsorbovaných iontů a je závislé na 

hodnotě pH (Pitter P., 2009). 

2.5.2. Adsorbéry 

Samotný proces adsorpce se často provádí v nehybné vrstvě zrnitého adsorbentu, ale 

je možné použít také fluidní vrstvy, sesuvné vrstvy nebo pneumatického transportu. Při 

adsorpci v kapalné fázi se míchá suspenze adsorbentu. Velikost zařízení se pohybuje 

v rozmezí průměru od 4 mm chromatografické kolony do 12 m fluidního adsorbéru par 

rozpouštědel (Adsorpce, 2011). 

2.5.3. Kvalitativní popis adsorpční vrstvy 

Pokud adsorpce probíhá v nehybné vrstvě adsorbentu, probíhá neustáleně. 

Koncentrace adsorbující se složky A závisí na místě a na čase jak ve vrstvě, tak v tekutině, 

která vrstvou prochází. Směs přichází do styku s ještě čerstvým adsorbentem a převážná 

část složky A se adsorbuje v okolí místa přívodu tekuté směsi do vrstvy. Koncentrace 

složky A klesá ve směru proudění exponenciálně až blízko k nulové hodnotě. Dochází ke 

kontinuálnímu sycení adsorbentu přiváděnou adsorbovanou složkou a oblast nasyceného 

adsorbentu se zvětšuje ve směru proudění přiváděné směsi (Adsorpce, 2011). 

Závislost koncentračního profilu na místě a času ukazuje obrázek 7. V obrázku je 

znázorněna závislost poměru hodnoty hmotnostní koncentrace složky A v určitém místě 

a okamžiku, cA, a hodnoty v surovině, cAF, na vzdálenosti l ve směru proudění tekutiny 

vrstvou v časech τ1 až τ3. Přitom hodnota τ roste s hodnotou indexu. Křivka s parametrem 

τ1 vystihuje počáteční stadium adsorpce. Po určité době se v místě přívodu tekutiny 

dosáhne fázové rovnováhy a tato oblast je složkou A nasycena a přestává ji adsorbovat. 

Nasycenou oblastí prochází tekutina s původní koncentrací a adsorpce nastává ve stále 

větší vzdálenosti od vstupu tekutiny. Jak lze vidět z průběhu čáry pro τ2 má křivka esovitý 

charakter (Adsorpce, 2011). 
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Obr. 7 Závislost relativní koncentrace složky A v tekutině protékající vrstvou adsorbentu na místě a času 

(Adsorpce, 2011). 

Čára s parametrem τ2 dělí adsorpční vrstvu na tři části, které jsou pro tento čas 

v obrázku nakresleny. Oblast začínající u místa přívodu suroviny, je nasycená 

adsorbovanou složkou A, takže v tekutině setrvává původní koncentrace cAF (adsorpce 

ještě nenastává). Tuto část je nazývána zónou nasycení. Dále následuje oblast, kde je 

koncentrace složky A v adsorbentu menší než rovnovážná a začíná adsorpce složky 

z tekutiny. V tekutině postupně klesá koncentrace složky z původní až na mizivou 

hodnotu. Tato oblast se nazývá adsorpční zóna. Za touto částí následuje třetí oblast, kterou 

protéká tekutina zbavená složky A. V této oblasti již adsorpce neprobíhá. Toto je zóna 

čerstvého adsorbentu (Adsorpce, 2011). 

Adsorpce ve vrstvě nastává pouze v adsorpční zóně, která se obvykle uvažuje 

v mezích 0,95 > (cA / cAF) > 0,05. Během adsorpce se tato oblast posunuje směrem ke 

konci vrstvy, tj. narůstá oblast s rovnovážnou koncentrací adsorbentu (zóna nasycení) 

a zmenšuje se oblast s jeho zanedbatelnou koncentrací (zóna čerstvého adsorbentu) 

(Adsorpce, 2011). 

Dokud se nachází adsorpční zóna uvnitř vrstvy, z adsorbéru odchází tekutina 

neobsahující adsorbovanou složku A. Jakmile dosáhne druhého konce vrstvy, objeví se 
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v odcházející tekutině složka A, a její koncentrace začne narůstat. Proces se ukončí v době, 

když tato koncentrace dosáhne maximální přípustné hodnoty, např. cAe = 0,05 cAF. 

Závislost hodnoty cAe v tekutině ve výstupním průřezu vrstvy na času ukazuje obrázek 8. 

Maximální přípustná koncentrace složky A ve vystupující tekutině určuje tzv. bod průniku 

na uvedené křivce, kterému odpovídá čas průniku τp. Tuto koncentraci má pouze poslední 

podíl tekutiny, adsorbuje se z původní směsi mnohdy 99 % i více přiváděné složky A 

(Adsorpce, 2011). 

 
Obrázek 8: Závislost relativní koncentrace ve výstupním průřezu na čase (křivka průniku) (Adsorpce, 

2011). 

Stupeň využití kapacity adsorpční vrstvy určuje šířka adsorpční zóny. Je-li křivka 

průniku strmá, oblast úzká a v bodě průniku je převážná část kapacity vrstvy využita. 

Kdyby nastal případ, že by se tato oblast rozprostírala po celé délce vrstvy, nevyužilo by se 

kapacity vrstvy ani z 50 %. Tvar adsorpční izotermy a rychlost transportu hmoty udává 

šířku adsorpční zóny. Odpovídá-li tvar adsorpční izotermy adsorpci, šířka adsorpční zóny 

se při postupu vrstvou zmenšuje a naopak. Není-li odhad koncentračního profilu a šířky 

adsorpční zóny ze zobecněných vztahů spolehlivý, zařízení se navrhuje na základě 

výsledků laboratorních experimentů. Přitom se používá stejně velkých zrn adsorbentu 
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a stejně velké mimovrstvové rychlosti tekutiny, jaké mají být v navrhovaném zařízení 

(Adsorpce, 2011). 

Pokud má rovnovážná čára pro danou soustavu látek tvar příznivý pro adsorpci, 

poměrně rychle se ustaví v adsorpční zóně koncentrační profil. V lineární oblasti 

rovnovážné čáry se koncentrační profil při postupu zóny vrstvou ve směru proudění 

tekutiny nemění. V delších vrstvách je však délka adsorpční zóny relativně kratší a lépe se 

využije kapacity vrstvy (Adsorpce, 2011). 

2.5.4. Adsorpční izotermy 

Adsorpční izotermy popisují průběhu adsorpce v závislosti na koncentraci roztoku 

(Pitter P., 2009). Langmuirova a Freundlichova slouží k popisu vsádkové sorpce. 

Vsádková sorpce poskytuje informace o průběhu adsorpce a o sorpční kapacitě pro daný 

polutant (Limousin. et al., 2007). Sorpční izoterma se stanovuje experimentálně z dat 

pořízených při dosažení reakční rovnováhy v systému sorbent-sorbát (Obrázek 9). 

Adsorpční izoterma by měla mít stejný průběh jako desorpční izoterma, která je získána 

z měření zpětného uvolnění sorbátu do roztoku do dosažení rovnováhy (Limousin. et al., 

2007). 

 
Obrázek 9: Sorpční a desorpční isoterma (Limousin G. et al., 2007). 
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Adsorpční izotermy se dělí na 4 typy (Limousin et al., 2007): 

Izoterma typu C 

Křivka začíná v počátku. Izoterma charakterizuje stav, kdy je poměr mezi 

koncentrací látky zůstávající v roztoku a koncentrací téže látky adsorbované na sorbentu 

konstantní při libovolné koncentraci (Obrázek 10). Tento podíl se nazývá distribuční 

koeficient Kd. Izotermy tohoto typu se používají více k přibližnému stanovení než 

k přesnému popisu. Při volbě tohoto modelu je třeba ověřit vhodnost jeho použití, jinak 

může dojít k chybným závěrům. Pokud má například sorbent omezené množství 

adsorpčních míst, izoterma by mohla být nelineární z důvodu možného rovnovážného 

nasycení. 

 
Obrázek 10: isoterma typu C (Limousin, et al., 2007). 

Izoterma typu L 

Poměr koncentrací látek zůstávajících v roztoku a látek adsorbovaných na sorbentu 

klesá s rostoucí koncentrací rozpuštěné látky v roztoku a to za předpokladu konkávního 

průběhu křivky, který značí postupné nasycení sorbentu. Vznikají dva typy křivek. První 

křivka má asymptotický charakter (pevná látka má omezenou sorpční kapacitu 

a nepřesáhne ji). Druhá křivka nevykazuje žádnou horní hranici (pevná látka jasně 

nevykazuje svou omezenou sorpční kapacitu). V případě této izotermy je obtížné určit, zda 

křivka patří k prvnímu nebo druhému typu (Obrázek 11). 

 
Obrázek 11: Isoterma typu L (Limousin et al., 2007). 
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Izoterma typu H 

Tento typ je zvláštní případ izotermy typu L. Počáteční nárůst adsorpce je enormní. 

Od ostatních se tento případ liší tím, že sloučenina vykazuje tak vysokou afinitu 

k sorbentu, že se počáteční nárůst blíží nekonečnu (Obrázek 12). 

 
Obrázek 12: isoterma typu H (Limousin et al., 2007). 

Izoterma typu S 

Tato křivka se vyznačuje esovitým průběhem s inflexním bodem (Obrázek 13). 

Tento typ izotermy je výsledkem minimálně dvou protichůdných mechanismů. Typickým 

příkladem je sorpce nepolárních organických sloučenin na jílové minerály, protože se 

nepolární organické látky vyznačují nízkou afinitou k jílům. Pokryje-li se povrch jílu 

těmito sloučeninami, jiné organické molekuly jsou adsorbovány snadněji. Kooperativní 

adsorpce, tak je nazýván tento jev a je také pozorován u povrchově aktivních látek. 

Přítomnost rozpustných ligandů může taktéž vykázat sigmoidní průběh izotermy pro druhy 

kovů. Při nízkých koncentracích kovů je adsorpce vymezena přítomností ligandů. Po 

nasycení ligandů nastává adsorpce obvyklým způsobem. Inflexní bod znázorňuje 

koncentrace, od kterých se zvyšuje adsorpce komplexů. 

 
Obrázek 13: Isoterma typu S (Limousin et al., 2007). 
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2.5.5. Průrazové křivky 

 
Obrázek 14: Průrazová křivka (Fanfan P. N., et al., 2006). 

Na obrázku 14 je znázorněna průrazová křivka sorpce. C0 představuje počáteční 

koncentraci kontaminující látky ve vodném roztoku, Vb je pak průrazový objem a Vt je 

objem při maximálním nasycení sorbentu A, B, C jsou plochy ohraničené na obrázku 

(Fanfan P. N., et al., 2006). 

Pro koncentraci C0 kontaminované vody a objem 0 až Vb jsou plně všechny 

kontaminanty sorbovány. Plocha mezi objemy od Vb do Vt popisuje snižující se schopnost 

sorpce sorbentu a při dosažení objemu Vt je sorbent plně nasycen kontaminanty a dále již 

nesorbuje. Při vyšších objemech je tedy kontaminovaná voda před i po sorpci v nezměněné 

koncentraci. 

2.6.  Dynamická sorpce 

Při dynamické sorpci, protéká roztok adsorbátu nehybnou vrstvou zrnitého sorbentu, 

dochází přitom k postupnému záchytu adsorbátu v horních vrstvách sorbentu a nižšími 

vrstvami sloupce protéká v ideálním případě čistá kapalná fáze (UTB Zlín, 2011). 

Protéká-li látka o koncentraci c0 vrstvou čerstvého adsorbentu, dochází k zachycení 

rozpuštěné látky na horní vrstvě sorbentu, takže dalšími vrstvami sloupce pak protéká čistá 

kapalná fáze. Adsorpční čelo oddělující vyčerpatelnou vrstvu sorbentu od čerstvého 

sorbentu, není ostré. Obrázek 15 znázorňuje adsorpční křivkou pokles koncentrace 

z počáteční hodnoty c0 na hodnotu c�0. Vrstva o výšce h0, ve které k poklesu dochází, se 

nazývá adsorpční zóna, protože výlučně zde dochází ke sdílení hmoty mezi roztokem 
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a adsorbentem. Tam, kde zóna přechází do čerstvého adsorbentu, se označuje jako čelo 

zóny. Během procesu se zóna posouvá směrem ke konci kolony, až dojde v čase t=�  

k jejímu průniku (Obrázek 15). Průtokem dalšího roztoku adsorpční kolonou dochází ke 

zvýšení koncentrace látky na odtoku, až se v čase t= t0 dosáhne vstupní hodnoty c0 

(vyčerpání adsorbentu). Tento děj popisující závislost koncentrace adsorbované látky 

v odtoku na čase, případně proteklém objemu roztoku, se nazývá průniková křivka. 

Z průniku (čas t=� ) můžeme tedy jednoduše stanovit sorpční kapacitu adsorbentu pro 

daný adsorbát (UTB Zlín, 2011). 

 
Obrázek 15 Průniková křivka vyjadřující závislost koncentrace adsorbátu v odtoku z kolony na čase (UTB 

Zlín, 2011). 

Tvar průnikové křivky pro daný systém adsorbent – adsorbát závisí hlavně na 

povrchovém zatížení q, udávajícím objem přiváděné kapaliny na jednotku plochy kolony 

za jednotku času. Jestliže je povrchové zatížení q konstantní, pak se koncentrační vlna 

pohybuje kolonou o délce h > h0 paralelním přenosem. Průnikové křivky jsou pro různě 
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vysoké náplně rovnoběžně posunuty a zachovávají svůj tvar nezávisle na délce kolony 

(Obrázek 16). Mezi délkou kolony h > h0 a dobou průniku �  je tedy lineární závislost 

(UTB Zlín, 2011): 

�  = 0�  + k ·(h - h0) 

Kde 0�  je doba průniku vrstvou h0, což je délka kolony nutná k tomu, aby se rozvinula celá 

adsorpční vlna. 

 

Obrázek 16: Průnikové křivky pro různé výšky náplně h1 (křivka 1) a h2 > h1 (křivka 2) při konstantním 

povrchovém hydraulickém zatížení (UTB Zlín, 2011). 
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3. Praktická část 

V praktické části jsem se zaměřil na charakterizaci modifikovaného vermikulitu, 

který byl charakterizován použitím metody IR, XRD, TOC. Následně bylo navrženo 

laboratorní zařízení pro sorpci v kolonovém uspořádání, které bylo použito pro testování 

dynamické sorpce fenantrenu a fluorantenu z vodného roztoku. Dynamická sorpce obou 

látek byla zjednodušeným pokusem doplněná o metodu sorpce vsádkové v systému 

obsahujícímu stejný sorbent a stejné látky. 

3.1.  Použité přístroje a materiál 

3.1.1. Použitý materiál a chemikálie 

� 40% HDTMA-vermikulit 

� Demineralizovaná voda 

� Fenantren (zásobní roztok v metanolu o koncentraci 19,7 mg·ml-1) 

� Fluoranten (zásobní roztok v metanolu o koncentraci 19,75 mg·ml-1) 

� Methanol 

� Extrakční činidlo - n-hexan a dichlormetan 

� Síran sodný bezvodý 

3.1.2. Použité přístroje 

� Analytické laboratorní váhy typu 6110 Tecator balance 

� Odstřeďovací zařízení Chirana 

� TOC analýza – přístroj MULTI N/C 3100 Carl Zeiss Jena, pec HT 1300 

� XRD analýza – X-ray diffractometer INEL pozičně citlivý detektor CPSD 120 

(reflexní mode, Ge-monochromator CuKƟ1 radiace) 

� IČ spektrometr IR 2000 PERKIN – ELMER (USA) – vybaven Michelsonovým 

interferometrem a DTGS detektorem s KBr okýnkem. 

� GC/FID Agilent Technologies 6890N, vybaven PTV nástřikem a kolonou HP-5 

30m x 0,32 mm x 0,25 �m. 

� Elektrická sušárna 

� Digitální váhy 
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3.1.3. Použité pomůcky 

� Běžné laboratorní nádobí 
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3.2.  Kolonová sorpce 

3.2.1. Postup práce 

Pro kolonovou sorpci byl vybrán vzorek vermikulitu obsahující 40% vyměněných 

anorganických kationtů za kationy hexadecyltrimethylamoniové (HDTMA). Pro sorpci byl 

použit roztok fenantrenu v demineralizované vodě o objemu 2000ml. Roztok byl připraven 

přídavkem 200�l zásobního roztoku fenantrenu do demineralizované vody v odměrné 

baňce o objemu 2000ml a doplněn po rysku. Po řádném promíchání byl tento roztok, 

obsahující fenantren o koncentraci 7,88 �g.cm-3, použit pro testování kolonové sorpce. 
 Kolonová sorpce byla provedena s využitím části plastové stříkačky bez pístu 

o objemu 5 ml. Kolonka byla naplněna vrstvou skelné vaty a poté 0,5g modifikovaného 

jílového minerálu. Obě vrstvy – skelná vata i sorbent byly řádně upěchovány postupem 

srovnatelným s plněním chromatografických kolonek určených např. pro čištění extraktů 

před chromatografickou analýzou. Plastová kolonka byla umístěna v podstavci, který je 

opatřen jednoduchými ventily umožňující regulaci průtoku roztoku přes kolonku. 

Přes kolonku protékal výše uvedený roztok obsahující fenantren (Obrázek 17 a 18). 

Průtok kapaliny kolonou byl usměrňován rotační vakuovou vývěvou. Pro zjištění průběhu 

sorpce při průtoku vrstvou sorbentu (o hmotnosti 0,5g) byly v  pravidelných časových 

intervalech odebírány frakce o stejných objemech (5 ml) na výstupu z kolonky. 

Odebírané frakce byly ihned extrahovány 2 ml hexanu (postup byl 2x opakován, 

extrakty byly sesbírány do jedné zkumavky o objemu 10 ml). Výsledný extrakt (o objemu 

cca 4 ml) obsahující neznámé množství fenantrenu po průtoku kolonkou byl vysušen 

bezvodým síranem sodným a zakoncentrován v inertní atmosféře pod proudem dusíku na 

1 ml (objem byl odměřen přesně s použitím kalibrovaných 1 ml odměrných baněk). 

Zakoncentrované extrakty byly analyzovány metodou plynové chromatografie 

s plamenoionizační detekcí, která se v laboratoři centra nanotechnologií (CNT) běžně 

používá. Výtěžnost extrakce byla ověřena a dosahovala 50%, všechny chromatografické 

výsledky byly na výtěžnost přepočteny. 

Shodným postupem byla provedena kolonová sorpce s roztokem fluorantenu, který byl 

připraven přidáním 200 �l zásobního roztoku o koncentraci 19,75 mg·cm-3 do 2000 ml 

odměrné baňky. 
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Obrázek 17: Kolona, (foto Jež J., 2011). Obrázek 18: Aparatura kolonové sorpce, (foto Jež J., 

2011). 

3.3.  Vsádková sorpce 

3.3.1. Postup práce 

Pro vsádkovou sorpci byl vybrán shodný vzorek organofilního vermikulitu 

obsahujícího 40% vyměněných kationtů. Pro vsádkovou sorpci fenantrenu bylo připraveno 

5 centrifugačních zkumavek, do kterých byl navážen modifikovaný jíl o hmotnosti cca 

0,2 g, k tomuto množství jílového minerálu bylo přidáno 11 ml demineralizované vody. Do 

tohoto systému byl přidán zásobní roztok fenantrenu v methanolu o koncentraci 

19,7 mg·cm-3 v různých objemech (Tabulka 3). Vzorky byly protřepávány 24 hodin 

v třepačce. Poté byly odstřeďovány po dobu 5 minut při 3000 ot.min-1. Alikvót 8 ml 

supernatantu byl přenesen do dělící nálevky (Obrázek 19), přidaly se 4 ml dichlormetanu 

pro extrakci fenantrenu, který zůstal v roztoku po dosažení rovnovážného stavu v použitém 

sorpčním systému. Vytřepáním byly vzorky vyextrahovány, vysušeny síranem sodným 

bezvodým a zakoncentrovány v atmosféře proudu dusíku na 1 ml. Poté byly opět změřeny 

metodou plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí. 

Analogicky se vsádková sorpce provedla s fluorantenem, s využitím zásobního roztoku 

fluorantenu v metanolu o koncentraci 19,75 mg·cm-3 postupem uvedeným výše. Vzhledem 

k nedostatku sorbentu byly provedeny pouze tři pokusy. 
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Obrázek 19: Fázové rozhraní vzorku a dichlormetanu, (foto Jež J., 2011.) 
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4. Výsledky a diskuze 

4.1.  Charakterizace modifikovaného vermikulitu  

Pro testování sorpcí v této bakalářské práci jsem použil modifikovaný brazilský vermikulit. 

Vermikulit byl modifikován HDTMA kationy, v rozsahu 40% kationové výměny, to 

znamená, že došlo ke 40% nahrazení původních anorganických kationů kationy HDTMA. 

Tento vermikulit je charakterizován těmito ukazateli: 

Struktura přírodního brazilského vermikulitu je popsána krystalochemickým vzorcem: 

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

Výměnná kationtová kapacita (CEC) se u vermikulitů pohybuje v rozmezí od 1,20 do 2,10 

mmol.g-1. CEC brazilského vermikulitu, se kterým jsem pracoval, byla 1,22mmol.g-1. 

Pro modifikovanou formu vermikulitu je významnou charakteristickou vlastností celkový 

organický uhlík (TOC), hodnota pro 40% HDTMA vermikulit činila 143,05 g·kg-1. 

Původní XRD záznam 40% HDTMA vermikulitu před sorpcí obsahoval dva rozšířené píky 

bazálních difrakcí (s maximem 1,37 a 2,73 nm), které potvrzovaly přítomnost většího 

množství interkalovaných kationtů organického původu v mezivrství vermikulitu. Tvary 

těchto píků vypovídaly o neuspořádané krystalické struktuře s doménami, ve kterých jsou 

organické kationy paralelně uloženy s plochami mezivrství (okolo 1,37 nm) a doménami, 

kde jsou organické kationy v parafinovém uspořádání (2,73 nm). Dle hodnot bazálních 

difrakcí d001 lze odhadnout, že organické kationy v použitém vermikulitu vytváří domény 

obsahující tzv. α komplex (viz Obrázek 20) (Weiss Z. a Kužvart M., 2005). 

 
Obrázek 20: α-komplex (Weiss Z. a Kužvart M., 2005). 
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4.1.1. Průběh pokusu dynamické sorpce 

Při pokusu dynamické sorpce proteklo přes vrstvu sorbentu o navážce cca 0,5g 2000 

ml vody obohacené fenantrenem o celkové koncentraci 7,88 mg·dm-3. Jako sorpční 

materiál byl použit 40% HDTMA vermikulit. V určitých časových intervalech (cca 20 až 

30 min) byly odebírány 5 ml frakce eluentu, ve kterých byla následně stanovována 

koncentrace fenantrenu. 

V počáteční fázi odběru eluentů byly v pokusech nalezeny pouze stopová množství 

fenantrenu (Obrázek 21). S postupem času se koncentrace fenantrenu v eluentu zvyšovala. 

Až do doby (čas cca 16 hodin), kdy došlo k vyrovnání koncentrace fenantrenu v eluentu 

a v původním vzorku. Následně byly odebrány ještě další vzorky, pro potvrzení, že sorpční 

kapacita použitého sorbentu byla opravdu vyčerpána. Ze zjištěných údajů byla 

konstruována průrazová křivka (Obrázek 21). Důvodem pro stopové hodnoty fenantrenu 

i v počátečních odběrech byl pravděpodobně hydrofobní charakter použitého sorbentu. 

Z počátku totiž zřejmě dochází k vytvoření kanálků ve struktuře organofilního vermikulitu, 

který je hůře smáčivý nebo obtékání jeho povrchu po stěnách kolonky. Dle teorie 

průrazové křivky lze usoudit, že první průnik fenantrenu se objevil cca po 200 min pokusu. 

Z toho lze odvodit, že sorpční schopnost materiálu nebyla v tomto systému příliš vysoká. 

Avšak použité množství sorbentu v kolonce tvořilo vrstvu o cca 0,3 cm. Pro ověření 

pokusu by bylo vhodnější dále použít vyšší vrstvu sorbentu. 

Analogicky jsem provedl dynamickou sorpci s fluorantenem (Obrázek 22) 

o koncentraci 7,9 mg·dm-3 a stejné navážce sorbentu. 
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Obrázek 21: Dynamická sorpce fenantrenu. 

Body znázorňující průběh průrazové křivky odpovídají zpočátku stopovým 

množstvím fenantrenu stejně jako v případě fluorantenu z důvodu hydrofobnosti povrchu 

vermikulitu, po cca 200 minutách dochází ke zvýšení koncentrace fenantrenu v eluentu, 

dochází tedy k prvnímu průniku fenantrenu přes vrstvu sorbentu. Další zvyšování 

koncentrací má téměř lineární průběh až do doby (cca 16 hod), kdy dojde k úplnému 

nasycení sorbentu. V tento okamžik se koncentrace fenantrenu v eluentu rovnala 

koncentraci v původním roztoku a došlo k průrazu. Obě průrazové křivky měly podobný 

charakter, jejich včetně časů odpovídajících počátečnímu a celkovému průrazu. 
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Dynamická sorpce, průrazová křivka fluorantenu
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Obrázek 22: Dynamická sorpce fluorantenu. 

Obdobný průběh obou grafů dynamické sorpce je dán podobnými vlastnostmi obou 

sorbovaných látek, které jsou významnými zástupci polycyklických aromatických 

uhlovodíků, vyskytujících se jako ubikvitní kontaminanty životního prostředí. Obě látky 

lze charakterizovat vyššími hodnotami Kow (log Kow 4,46 a 5,16) a z toho vyplývající 

vysokou afinitou k lipofilním látkám a organické fázi, ke kterým lze přiřadit i 

modifikovaný vermikulit. Vzhledem k hydrofóbnosti povrchu a nižší počáteční snášivosti 

povrchu by bylo vhodné doplnit použitou vrstvu tohoto sorbentu např. vrstvou aktivního 

uhlí, která by zajistila zbytkové dočištění zpracovávané vody. 
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4.1.2. Průběh pokusu vsádkové sorpce 

Metoda vsádkové sorpce byla použita pro ověření účinnosti statické sorpce. 

Výsledné hodnoty jsou zaznamenány v tabulce a grafech. 
Tabulka 3: Příprava systému pro vsádkovou sorpci fenantrenu. 

Vz Navážka  

sorbentu [g] 

Objem přidaného zásobního roztoku fenantrenu [ml] 

vzorek1 0,1994 0,025 

vzorek2 0,2001 0,050 

vzorek3 0,2008 0,075 

vzorek4 0,1999 0,100 

vzorek5 0,1996 0,125 

 

 
Obrázek 23: Vsádková sorpce fenantrenu. 

Pokud bude body na obrázku 23 proložena křivka, bude odpovídat některému z typů 

nelineární izotermy (Langmuirova, Freundlichova apod.). Vzhledem k nízkému počtu bodů 

nebyla sorpční izoterma stanovena. Z obrázku je však patrná afinita fenantrenu k sorbentu, 

který je sorpci určitého množství fenantrenu (cca 7 �mol.g-1) v použitém systému 

saturován. 
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Tabulka 4: Příprava systému pro vsádkovou sorpci fluorantenu. 
Vz Navážka  

sorbentu m [g] 

Objem přidaného zásobního roztoku fluorantenu V 

[ml] 

vzorek1 0,1003 0,010 

vzorek2 0,0999 0,020 

vzorek3 0,0684 0,030 

 

 
Obrázek 24: Vsádková sorpce fluorantenu. 

Tento typ je poukazuje na zvláštní případ nelineární izotermy typu L (viz. teoretická 

část). Od ostatních se tento případ liší tím, že sloučenina vykazuje tak vysokou afinitu 

k sorbentu, že se počáteční nárůst blíží nekonečnu. Poukazuje na enormní počáteční nárůst 

adsorpce. Po nasycení sorbentu se další molekuly látky již nesorbují. Vzhledem k vysoké 

hodnotě log Kow lze tuto vysokou afinitu fluorantenu k organické fázi v mezivrství 

předpokládat. Z důvodu nedostatku sorpčního materiálu nebylo provedeno stanovení s více 

body, které by tuto hypotézu potvrdily. 
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4.1.3. Výsledky analýz sorbentů po sorpci 

Sorbenty, které byly použity pro dynamickou sorpci fenantrenu i fluorantenu, byly 

dále analyzovány, s cílem potvrdit přítomnost obou sledovaných látek v mezivrství 

použitých sorbentů. Byla především provedena analýza TOC, její výsledky však, vzhledem 

k vysoké nejistotě měření, vyplývající z poruchy zařízení, nejsou v této práci relevantní. 

Při rozvíjení této metody v budoucnosti budou tyto údaje současti hodnocení. 

Obrázek 25: Mezivrstevná vzdálenost 40ˇHDTMA vermikulitu po sorpci fenantrenu. 

Na obrázku 25 je znázorněn XRD záznam 40% HDTMA vermikulitu po sorpci 

roztoku vody obohacené fenantrenem. Na záznamu tohoto modifikovaného vermikulitu se 

objevil dominují pík bazální difrakce s hodnotou 3,504 nm. Původní hodnota expanze 

mezivrství vzorku 40% HDTMA vermikulitu před sorpcí byla 2,730 nm. Při sorpci došlo 

ke zvětšení mezivrstevní vzdálenosti z 2,730 nm na 3,504 nm. Výsledek XRD analýzy 

prokázal, že do mezivrství sorbentu proniklo značné množství kontaminujícího fenantrenu. 
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Obrázek 26: Mezivrstevná vzdálenost 40ˇHDTMA vermikulitu po sorpci fluorantenu. 

Na obrázku 26 je znázorněn XRD záznam 40% HDTMA vermikulitu po sorpci 

roztoku vody kontaminované fluorantenem. Rovněž v tomto případě dominuje pík 

odpovídající mezivrstevné vzdálenosti 3,475 nm. Při sorpci došlo ke zvětšení mezivrstevní 

vzdálenosti z 2,73 nm na 3,475 nm.I tento výsledek XRD analýzy prokázal, že do 

mezivrství sorbentu proniklo značné množství kontaminujícího fluorantenu. 
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Další metodou, kterou lze prokázat přítomnost aromatických sloučenin ve 

vermikulitu modifikovaném alifatickými uhlovodíkovými řetězci je IČ spektrometrie. 

V obou případech získaná IČ spektra prokazují přítomnost aromatických uhlovodíků. 

Na obrázcích 27 a 28 jsou znázorněna IČ spektra modifikovaných vermikulitů po 

sorpci fenantrenu (Obrázek 27) a fluorantenu (Obrázek 28). Přítomnost HDTMA kationů 

ve vermikulitu je prokázána absorpčními pásy v oblasti 2917-2918 a 2850-2851 cm-1. Tato 

oblast je charakteristická právě pro výskyt alifatických uhlovodíkových řetězců 

obsahujících skupiny –CH2 a -CH3. Přítomnost aromatických uhlovodíků je v tomto 

případě prokázána zejména zvýšenou intenzitou 3 absorpčních pásů v oblasti od 1400-

1490 cm-1. V této oblasti se sice vyskytují absorpční pásy charakterizující i skupiny 

vyskytující se v alifatických řetězcích, avšak v původních záznamech modifikovaného 

vermikulitu HDTMA kationy nebyly tyto pásy tak intenzivní. 

Metodami XRD a IČ spektrometrie byly jednoznačně potvrzeny interakce fenantrenu 

a fluorantenu s vermikulitem. V rámci následující diplomové práce bude ve studii 

dynamické sorpce na organický vermikulit pokračováno s ohledem na rozšíření použitých 

sorpčních materiálů modifikovaných organickými kationy do různého stupně. Průběh 

sorpce bude optimalizován a bude sledován vliv obsahu organického kationu v mezivrství 

modifikovaného jílu na jeho sorpční schopnosti. 
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5. Závěr 

Bakalářská práce byla věnována studiu dynamické a vsádkové sorpce na 

modifikovaných jílových minerálech. Především pak přípravě a odzkoušení dynamické 

sorpce v kolonovém uspořádání. Sorpce organických nepolárních látek na organicky 

modifikované jílové minerály je většinou prováděna vsádkovým procesem. 

V technologiích pro životní prostředí však mají větší význam sorpce kolonové, kdy 

kapalné médium obsahující látky, které mají být sorbovány, protéká přes vrstvu sorbentu. 

V tomto případě nedosahuje systém rovnováhy mezi sorbentem a sorbovanou látku a celý 

proces je charakterizován jiným způsobem než běžně užívané metody vsádkové sorpce. 

Z tohoto důvodu byl cíl bakalářské práce zaměřen na přípravu kolonového systému 

a sledování chování sorpčního materiálu i sorbovaných látek, v mém případě fenantrenu 

a fluorantenu. Tyto dvě látky byly vybrány s ohledem na jejich častý výskyt 

v kontaminovaných odpadních a podzemních vodách. 

V praktické části bylo provedeno vyhodnocení procesu dynamické a vsádkové 

sorpce na organicky modifikovaném vermikulitu označeném jako 40% HDTMA 

vermikulit. Z vsádkové sorpce vyplynulo, že obě testované látky mají k modifikovanému 

vermikulitu velkou afinitu a v nízkých koncentracích jsou velmi účinně odstraňovány, 

pravděpodobně na principu rozdělování mezi vodnou a organickou fázi, která se vyskytuje 

v mezivrství modifikovaného vermikulitu. Vzhledem k tomu, že fluoranten má vyšší 

hodnotu koeficientu Kow než fenantren, dá se předpokládat, že bude sorbován lépe. Sorpční 

izotermy pro vsádkovou sorpci odpovídají spíše nelineárnímu průběhu odpovídajícímu 

průběhu Langmuirovy izotermy. Modely sorpčních izoterem nebyly provedeny z důvodu 

malého počtu dat. Řádné experimentální ověření těchto modelů by již přesáhlo časový 

rámec určený pro bakalářskou práci. Vzhledem k pokračování této práce i v následujícím 

období, budou tyto údaje doplněny. 

Ze sledování kolonové sorpce vyplynulo, že i v nízkém množství je sorbent pro 

sorpci tohoto typu látek účinný. Avšak tuto práci lze považovat za jeden z prvních přínosů 

pro následující výzkum, který bude zaměřen na zajištění optimálních podmínek pro 

dostatečně účinnou kolonovou sorpci. V případě fenantrenu i fluorantenu bylo zjištěno, jak 

velké množství znečišťujících organických látek z kontaminované vody je sorbent schopný 

zachytit do své struktury a byla sestavena průrazová křivka, která byla potvrzena 
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dosažením bodu, kdy koncentrace fenantrenu a fluorantenu v přítoku i odtoku byla stejná. 

Tento okamžik odpovídá stavu, kdy je sorpční kapacita sorbentu vyčerpána a sorbent není 

schopen dalšího použití. Výsledky sorpčních pokusů ukázaly, že účinnost připravené 

metody s organicky modifikovaným vermikulitem byla kolem 90%. 

Přítomnost fenantrenu a fluorantenu v sorbetech po nasycení byla prokázána 

metodami XRD a IČ spektrometrie, které jednoznačně potvrdily změny v původních 

strukturách. Z hlediska XRD byla potvrzena expanze mezivrství z 2,73 na hodnoty 3,504 

a 3,475 nm odpovídající průniku tří a čtyřjaderných molekul do mezivrství. Z hlediska IČ 

spektrometrie byla potvrzena přítomnost aromatických uhlovodíků. 

Uspořádání pro metodu dynamické sorpce bylo navrženo a následně odzkoušeno na 

látkách, běžně se vyskytujících v životním prostředí. Další úpravy a optimalizace metody 

budou provedeny v rámci diplomové práce. 
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