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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na sorpční materiály na bázi hnědého uhlí. Cílem 

práce bylo ověření sorpčních vlastností oxyhumolitu a leonarditu pro organické nepolární 

látky. Oba materiály byly charakterizovány z hlediska elementárního sloţení, včetně 

obsahu TOC, Zeta potenciálu a specifickým povrchem. Pro testování sorpční účinnosti 

obou materiálů byly připraveny zrnitostní frakce pod pod 40 μm. Takto připravený 

oxyhumolit a leonardit byl pouţit pro sorpci naftalenu, fenantrenu a fluoranthenu 

z modelových vodných roztoků vsádkovým způsobem. V případě fenantrenu a 

fluoranthenu byly sledovány sorpce jednotlivých látek z vodných roztoků na oba materiály 

a následně byla sledována sorpce obou látek zároveň..Bylo zjištěno, ţe oxyhumolit je 

lepším sorpčním materiálem neţ leonardit pro tento typ látek.  
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Abstract 

The Bachelor thesis is focused on the brown coal-like sorption materials. The main 

aim of presented study was to verification and sorption properties oxyhumolite and 

leonardite for non-polar organic compounds. These compounds were previously 

characterized by TOC, zeta potential and specific surface. Oxyhumolite and leonardite was 

subsequently used for study of naphthalene, phenanthrene and fluoranthene sorption. The 

sorption process was studied by using batch manner in aqueous solutions. Previously 

described sorption experiments were carried out at the theoretical samples prepared in 

laboratory. Oxyhumolite and leonardit were used as sorption material in grain size fraction 

below 40 microns. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

HL  huminové látky 

HA  huminové kyseliny (Humic Acids) 

FA  fulvové kyseliny (Fulvic Acids) 

CAS  registrační číslo chemikálie 

M  molární hmotnost látky [gmol
-1

] 

Fp  bod vzplanutí 

Bp  bod varu 

Kow  rozdělovací koeficient oktanol-voda 

PAH  polycyklické aromatické uhlovodíky (Polyaromatic Hydrocarbons) 

GC  plynová chromatografie (Gas Chromatography) 

FID  plamenová ionizační detekce (Flame Ionization Detector) 

TOC  celkový organický uhlík (Total Organic Carbon) 
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1 Úvod 

Materiály na bázi hnědého uhlí jsou pouţívány jako sorpční média v mnoha 

environmentálních technologiích při čištění odpadních vod. Pouţívají se jako sorbenty se 

schopností vázat znečišťující a toxické látky z vodného prostředí. Oxyhumolit a leonardit 

mají hydrofobní vlastnosti, proto lze předpokládat, ţe jsou účinnými sorbenty pro 

nepolární organické látky. V posledních letech bylo mnoho vědeckých prací věnováno 

právě těmto materiálům a zjišťování jejich sorpčních vlastností, zejména jako sorbentů 

kovových katiónů.  

Oba sorbenty jsou přirozenou součástí loţisek hnědého uhlí a dostávají se na 

povrch společně s jeho těţbou. Vzhledem k jejich nízké výhřevnosti nejsou vhodným 

palivem a stávají se v podstatě odpadovým materiálem. Jedním z moţných způsobů jejich 

vyuţití je právě sorpční materiál, vzhledem k velkému obsahu huminových a fulvových 

kyselin a schopností vázat nepolární organické látky, které jsou nevítanou všudypřítomnou 

sloţkou povrchových, podzemních a odpadních vod. Oxyhumolit a leonardit mohou být 

povaţovány jako alternativa běţně pouţívaného aktivního uhlí, vzhledem k tomu, ţe 

vykazují podobné vlastnosti jako tento materiál. Výhodou těchto materiálů jsou mnohem 

niţší finanční nároky na pořízení, vzhledem k tomu, ţe jsou odpadovým materiálem při 

dobývání hnědého uhlí. 

Předloţená bakalářská práce se zabývá přípravou zrnitostní frakce oxyhumolitu a 

leonarditu  o velikosti menší neţ 40 μm, jejich charakterizací a následnému studiu 

sorpčních vlastnosti na sledované látky z modelových vodných roztoků. Pro přípravu 

sorpčního materiálu byl pouţit oxyhumolit od firmy SD-Humatex, a.s., sídlící v Bílině, 

Česká republika a leonardit od firmy Humin Tech – Humic Acids Based Products, sídlící 

v Düsseldorfu, Německo. Tyto sorpční materiály byly prověřeny na sorpci naftalenu, 

fenantrenu a fluoranthenu, které představují zástupce organických nepolárních látek. Cílem 

bakalářské práce bylo zjištění účinnosti sorpce obou materiálů a porovnání účinnosti obou 

materiálů vzhledem k vlastnostem testovaných látek. 
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2 Materiály na bázi hnědého uhlí - oxyhumolit a leonardit 

 

2.1 Oxyhumolit 

 

Jedná se o druh nesoudrţného uhlí tmavě hnědé aţ hnědošedé barvy s velmi 

vysokým obsahem huminových kyselin jako sloţkou humusu. Je přítomen v loţiscích 

hnědého uhlí a má velmi podobné chemicko - fyzikální vlastnosti jako hnědé uhlí, avšak se 

nehodí pro spalování díky své nízké výhřevnosti [1]. Oxyhumolit vzniká biochemickými 

a biologickými přeměnami organických zbytků odumřelých rostlin a ţivočichů. Je tvořen 

směsí přírodních vysokomolekulárních látek huminových kyselin, které obsahují 

hydroxylové, karboxylové, methoxylové a aminové skupiny. Jeho výskyt je v podobě plně 

prouhelněného oxyhumolitu nebo méně prouhelněného, který má název hnědouhelný 

kapucín. Kapucín má ve srovnání s plně prouhelněným oxyhumolitem niţší sorpční 

vlastnosti (dosahuje asi 80 % jeho účinnosti) a má podstatně niţší cenu [2]. 

 

2.1.1 Složení oxyhumolitu podle lokality 

 

Oxyhumolity mohou mít obsah huminových látek aţ 90 %. V České republice se 

vyskytují oxyhumolity s obsahem huminových kyselin kolem 80 % a nízkým obsahem 

bitumenu, asi jen 1 %. Dále jsou přítomny anorganické sloučeniny a příměsi (např. jíl 

a písek) [1, 3]. Při průzkumu tohoto materiálu, který byl prováděn Výzkumným Ústavem 

anorganické chemie, Ústí nad Labem v letech 2000-2001, byly porovnány vlastnosti 

oxyhumolitů z několika významných loţisek v České republice. Ve studii byly zahrnuty 

loţiska na Teplicku (důl Václav u Duchova), na Mostecku (lom Vršany) a na Sokolovsku 

(lomy Druţba, Marie, Jiří a Silvestr). Z průzkumu vyplynulo, ţe nejkvalitnější 

oxyhumolity ze zkoumaných loţisek jsou z Duchova. Jedná se o tzv. bílinské oxyhumolity, 



Jiří Karas: Sorpční materiály na bázi hnědého uhlí 

2011 
3 

jeţ mají nízký obsah popela (4,2 – 17 % v sušině), velmi vysoký obsah huminových látek 

(85 -95 %) a vysoký obsah funkčních skupin. Pro porovnání je zde uvedeno i sloţení 

oxyhumolitů z Mosteckého loţiska, které obsahují 50 - 60 % popela v sušině a 30 – 40 % 

louţitelných huminových látek, ale obsah funkčních skupin je na stejné úrovni jako u 

bílinských oxyhumolitů. Srovnáním loţisek oblastí Sokolova a Mostu s bílinskými 

oxyhumolity, bylo zjištěno, ţe mají menší podíl aromatických sloţek a větší podíl 

alifatických, coţ způsobuje větší obsah vodíku. Také se vyznačují oproti bílinským 

oxyhumolitům niţším obsahem uhlíku a vyšším obsahem kyslíku. Podle provedeného 

průzkumu těchto oblastí vyplývá, ţe sloţení oxyhumolitů se výrazně liší podle lokality, 

kde se tyto loţiska nacházejí [3]. 

 

 

Obrázek 1: Oxyhumolit frakce pod 40 μm, Autor: Jiří Karas, 2011 

 

2.1.2 Vlastnosti 

 

Oxyhumolit má schopnost odstraňovat z roztoku všechny přítomné kovy. 

Po nasycení jeho kyselých center, např. olovnatými kationy, má schopnost dále extrahovat 

jednomocné kationy, např. stříbro. Všechny kovy jsou vázány nevratným způsobem, coţ 

znamená, ţe kovy nasycený oxyhumolit neuvolňuje ze svého povrchu do vodného 

prostředí ţádné kationy, Jeho sorpční schopnosti jsou ovlivňovány pH prostředím, ale 

nejsou ovlivňovány teplotou prostředí, která můţe kolísat mezi 10 aţ 70 °C. Při vyšším pH 
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neţ je 7 dochází k reakci oxyhumolitu s alkáliemi a začíná jeho rozpouštění ve vodě, proto 

s ním nelze v alkalickém prostředí pracovat [2]. 

Sorpce kovů z vodných roztoků se provádí v kyselém prostředí při pH 4 aţ 6, při 

tomto rozmezí se dosahuje optimálních výsledků. Po ukončení sorpčního pokusu se 

oxyhumolit mechanicky oddělí (např. filtrací). Sorpci lze provádět vsádkovým způsobem 

nebo perkolací přes sloupec oxyhumolitu. Kdyţ je ve vzorku obsaţena vysoká koncentrace 

těţkých kovů, je vhodné pracovat ve dvou stupních. V prvním stupni probíhá předčištění 

oxyhumolitem, ve druhém se dočistí odpadní voda na vyţadovanou koncentraci. Na jemné 

dočištění se pouţívá vţdy nový, ještě nepouţívaný oxyhumolit, ale na hrubé dočištění lze 

pouţít oxyhumolit z předcházejícího dočištění. Výhodou odstraňování těţkých kovů 

z roztoku pomocí oxyhumolitu je, ţe se do roztoku díky této metodě nevnáší ţádné 

cizorodé a druhotné látky (při alkalickém čištění je vnášeno vápno a při iontoměničovém 

čištění jsou zase vnášeny organické substance vznikající degradací iontoměničů), pouze 

dochází k odstranění těţkých kovů a všechny parametry roztoku před čištěním jsou 

zachovány [2]. 

Oxyhumolit je znám jako dobrý sorbent kovů. Je vyuţíván nejen pro odstranění 

těţkých kovů z vodných roztoků, zejména průmyslových odpadních vod, ale také 

z přírodních sloţek obsaţených v nápojích získaných z kontaminovaného ovoce a zeleniny. 

Mohou být odstraňovány především těţké kovy, jako jsou např. olovo, kobalt, nikl, 

kadmium, rtuť a chrom, ale i baryum, vápník či stroncium [2]. Je pouţívám hojně a je mu 

jako sorbentu přisuzována velká pozornost, protoţe se jedná o levný materiál. Vzniká jako 

odpad při těţbě uhlí a jeho sorpční nebo iontově výměnné vlastnosti lze ještě částečně 

zlepšovat oxidací vzdušným kyslíkem za tepla nebo sulfonací, coţ způsobuje zvýšení 

výměnné kapacity. Při promytí oxyhumolitu minerálními kyselinami dochází ke zlepšení 

sorpčních vlastností. Dojde k odblokování funkčních skupit převáţně ionty Na
+
, K

+
, Fe

2+
, 

Mg
2+

, Ca
2+

, Al
3+

. Při přečištění oxyhumolitu kyselinou dojde k podstatnému zvýšení 

sorpce některých kovů [3]. Bylo zjištěno, ţe jeho vazebná schopnost vůči těţkým kovům je 

vynikající, coţ se vyuţívá při odstraňování sloučenin kovů z vodných roztoků, např. při 

čištění odpadních vod z biologických čistíren, smaltoven a skláren, ale také 

v potravinářském průmyslu k odstranění nepotřebných a neţádoucích těţkých kovů 

z nápojů vyrobených z kontaminovaného ovoce a zeleniny [2]. 



Jiří Karas: Sorpční materiály na bázi hnědého uhlí 

2011 
5 

2.1.3 Další použití 

 

Oxyhumolit je výchozí a nepostradatelnou surovinou pro výrobu sodných 

a draselných solí huminových kyselin. Tyto látky jsou nazývané „humáty“ fulvonových 

a huminových kyselin [1]. V minulosti byly tyto látky vyuţívány jako substrát pro 

zvyšování úrodnosti půd, právě díky vysokému obsahu organické sloţky a vynikajících 

sorpčních vlastností. Od roku 1915 byl vyuţíván k výrobě barev a nábytkářského mořidla. 

V roce 1963 se výroba oxyhumolitu převedla do závodu ve Velvětech u Teplic, který 

výrobu mořidel ukončil v roce 1970. Výrobní zařízení i technologie byla přemístěna na 

Doly Bílina, kde došlo k modernizaci a k navýšení kapacity na 2000 t/rok. 

Dne 16. 12. 2002 vznikla společnost SD – Humatex a.s., Bílina jako samostatný právní 

subjekt, který se stará a provozuje všechny činnosti spojené s loţiskem oxyhumolitu [1, 4]. 

 

2.2 Leonardit 

 

Leonardit je nízkomolekulární uhlí ze suchozemské rostlinné hmoty. Objevil jej 

v roce 1919 Leonard Dave z University North of Dakota, podle tohoto vědce je také tato 

látka pojmenována. Existují dvě teorie o původu leonarditu. První předpokládá, ţe jde 

o oxidovaný lignit. Ve srovnání s lignitem má asi 30 – 35 % hmot. kyslíku, zatímco lignit 

má asi jen 25 – 30 % hmot. kyslíku. Druhá teorie je taková, ţe jde převáţně o huminové 

kyseliny, které se vyplavují z ornice v alkalických vodách a následně se vysráţí do 

podpovrchových vrstev půdy. Leonardit obsahuje tři typy organických látek, fulvonové 

kyseliny, huminové kyseliny a huminy. Přičemţ je pro leonardit charakteristické, ţe 

obsahuje maximálně 7 % hmot. fulvonových kyselin a minimálně 85 % hmot. huminových 

kyselin. Průmyslově se leonardit vyuţívá v odpadovém hospodářství vod, při těţbě ropy a 

ve slévárnách [6]. 

Leonardit je měkké hnědé uhlí nacházené ve spojení s uloţením hnědého uhlí. Je 

často definován jako přirozeně se vyskytující sloţka hnědého uhlí. Je moţné je pojmenovat 

jako jíly bohatý na huminové kyseliny, přičemţ tyto jíly vznikají chemickým 

a biologickým rozkladem rostlinných a ţivočišných zbytků, stejně jako syntetické aktivity 
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mikroorganismů [5]. Leonardit je snadno rozpustný v alkalických roztocích. Jedná se 

o oxidační produkt hnědého uhlí [22]. Je bohatým zdrojem huminových kyselin 

(aţ 90% hmotnosti) a pouţívá se jako půdní kondicionér, stabilizátor pro iontově-výměnné 

pryskyřice v úpravě vody [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Leonardit - dostupné z http://superchargeit.org 

 

2.3 Huminové látky 

 

Mezi hlavní sloţky oxyhumolitu a leonarditu patří huminové kyseliny, 

fulvokyseliny a humin. Huminové kyseliny jsou vysokomolekulární látky. Nejsou 

rozpustné v kyselých a neutrálních prostředích vodných roztoků, při vyšších hodnotách pH 

jsou v předem zmiňovaných roztocích rozpustné, jejich tmavá barva je spojena s vysokou 

molekulovou hmotností, počtem funkčních skupin a mírou polymerace. Mají 

polyaniontový charakter, váţou ionty chemickými i fyzikálními mechanismy [3]. 

Fulvokyseliny jsou nízkomolekulární látky s vyšším obsahem kyslíku, niţším 

obsahem uhlíku, a také větším počtem funkčních skupin kyselého charakteru v porovnáním 

s vysokomolekulárními huminovými látkami. Jsou rozpustné ve vodě v celém rozmezí pH 

a jejich zabarvení se pohybuje od světle ţlutého do ţlutohnědého. Po odstranění 

huminových kyselin okyselením zůstávají fulvokyseliny v roztoku. Humin není ve vodě 
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rozpustný za ţádných podmínek, nerozpouští se při kyselé, ani při alkalické hodnotě pH. 

Rozdělení huminových látek a rozdělení jejich vlastností je na Obr. 3. 

Huminové látky 

           (Barva polymerů) 

 

Fulvové kyseliny Humnové kyseliny Humin 

Světle ţlutá Ţlutohnědá Tmavě hnědá Šedočerná Černá 

 

    

----------------------------------------> 

vzrůstající intenzita barevnosti látek 
    

    vzrůstající stupeň polymerace     

200   vzrůstající molekulová hmotnost   30000 

45%   vzrůstající obsah uhlíku   62% 

48%   klesající obsah kyslíku   30% 

1400   klesající výměnná acidita   500 

    klesající stupeň rozpustnosti     

 

Obrázek 3: Fyzikálně-chemické vlastnosti huminových látek podle Stevensona 1982 dostupné z 

http://www.satyajitchemicals.com 

 

Huminové látky (HL) vznikají převáţně z humusu, coţ představuje úplně rozloţený 

organický materiál a člení se na huminy, huminové kyseliny a fulvové kyseliny. HL jsou 

přírodní látky, představující směs organické hmoty obsaţené převáţně v půdě 

a kaustobiolitech (rašelině, hnědém uhlí a lignitu). Jsou jednou ze základních sloţek uhelné 

hmoty. Z výzkumu vyplývá, ţe u mladších druhů uhlí představují dokonce hlavní část 
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celkové hmoty. Huminy jsou směsí různých sloţek, lišících se hlavně svými fyzikálními 

vlastnostmi, stále je však usilováno o izolaci sloţky jako chemického individua, z toho 

důvodu není známa přesná chemická stavba huminu [8, 9, 11]. 

 

Huminové látky mají ţlutohnědou či tmavohnědou barvu, rozpouští se v roztocích 

zásad, z nich se opět mohou vyloučit opětovným působením kyselin. Jsou důleţitou 

sloţkou půdy a vznikají biochemickými přeměnami, jako je tlení, či organickými 

přeměnami převáţně z rostlinných zbytků, jsou hlavní sloţkou přírodního humusu. 

Struktura huminových kyselin je velmi rozmanitá a liší se podle původu, naleziště, ale 

i doby odběru vzorku. Huminové látky jsou zjednodušeně ţivý organismus, protoţe při 

vhodných a specifických podmínkách mohou měnit svou strukturu. Tento cyklus je 

důleţitou sloţkou půdotvorných procesů. Jeví se jako amorfní netavitelné sloučeniny 

kyselého charakteru, jeţ poskytují velké mnoţství CO2 a neposkytují dehet. Jsou 

nehydrolyzovatelné, ale peptizovatelné za normálních teplot a mají velkou odolnost vůči 

rozkladu. Mají velkou sorpční schopnost v roztoku a chovají se jako lyofobní koloidy. 

Obsahují značné mnoţství vody, kterou nelze odstranit mechanicky. Jedná se o směs 

huminů, humiových kyselin s obsahem uhlíku 57 % hmot., fulvových kyselin, jejichţ 

obsah uhlíku je 46 %  hmot. a hymatomelanových kyselin s obsahem uhlíku 60 % hmot. 

Díky různé hodnotě disociační konstanty a disperzity těchto látek se nerozlišuje ostrá 

hranice mezi stanovením huminových kyselin a fulvokyselin [7, 10]. 

 

2.3.1 Huminové kyseliny 

 

Jsou hnědě zbarvené přírodní organické sloučeniny vyskytující se v půdách, 

sedimentech, černém a hnědém uhlí a ve vodě. Je to komplex směsi polyelektrolytů jinými 

slovy makromolekul, které se liší v chemické struktuře a velikosti. Huminové kyseliny jsou 

velice reaktivní v procesech, které probíhají v ţivotním prostředí díky širokému spektru 

polárních a nepolárních skupin. Jedna z velmi pouţívaných reakcí je poutání huminové 

kyseliny na jílové materiály. Tato reakce je velmi důleţitá pro vázání těţkých kovů 

z geochemických cyklů v ţivotním prostředí [7]. 
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Huminové kyseliny jsou amorfní látky, které se neřadí mezi chemická individua, 

ale jedná se o vícesytné organické kyseliny, které jsou slabě disociované. V porovnání 

s huminy se ve struktuře huminových kyselin vyskytuje několik funkčních skupin. Mezi 

tyto funkční skupiny patří, fenolová skupina, karbonylová skupina, karboxylová skupina, 

hydroxylová skupina a methoxylová skupina. V jedné molekule se často nachází 3 aţ 4 

karboxylové skupiny a obvykle 3 aţ 7 fenolových funkčních skupin. Tyto dvě funkční 

skupiny jsou příčinou sorpční kapacity pro různé kationty. V molekule nacházejí také 

dusíkaté heterocyklické sloučeniny (deriváty purinu, furanu, pyridinu, pyrimidinu 

a indolu). Přesná struktura huminových kyselin ještě není známá, ale přibliţná je 

vyobrazena na Obrázek 4 [12]. 

 

 

Obrázek 4: Model HA dle Stevensona – dostupné z http://www.humintech.de 

 

Základní strukturou jsou cyklické neboli aromatické sloučeniny s hydrofilními 

skupinami a bočními řetězci. Molekulová hmotnost huminových kyselin se pohybuje 

v rozmezí 8 000 aţ 200 000 g·mol
-1

 a pH roztoků těchto látek se pohybuje okolo 3,5. 

Především díky své vysoké molekulové hmotnosti mají dlouhé empirické vzorce. Pro 

přiklad jsou zde dva uvedeny C59H41O17(COOH)4(OH)3OCH3 a 

C64H41O4(COOH)4(OH)4OCH2OH. Zmíněné látky mají několik velmi významných 

vlastností, jako jsou vlastnosti iontově výměnné, koloidní, elektrochemické a spektrální. 

Asi nejdůleţitější vlastnosti z hlediska dodávání potřebných ţivin a stopových prvků do 

půdy jsou vlastnosti iontovýměnné. Huminové kyseliny jsou za určitých podmínek 

schopny vyměňovat s půdou ionty, proto můţe docházet k obohacování půdy o důleţité 
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prvky. Jelikoţ se jedná o látky přírodních původu, je působení huminových látek a jejich 

solí na rostliny pozitivní a pomáhá vytvářet příznivou půdní skladbu [13]. 

Vedle funkčních skupin se v molekule vyskytují také chinony, které jsou příčinou 

oxidačně – redukčních vlastností. Tato vlastnost je také podporována přítomností 

hydroxylových skupin -OH. Huminové kyseliny jsou schopny vytvářet s vícemocnými 

kationy málo rozpustné soli, které mají název humáty. Vícemocné kationy představují 

Ca
2+

, Fe
3+

, Al
3+

, Mg
2+

. V organických rozpouštědlech se tyto látky rozpouštějí dobře. Ve 

vodě je jejich rozpustnost niţší. Humáty mají schopnost dobře vázat stopové prvky. 

Huminové kyseliny lze rozdělit na šedé huminové kyseliny, které se z alkalického roztoku 

vylučují pomocí vyšší koncentrace elektrolytů a hnědé huminové kyseliny, které zůstávají 

po vyloučení šedých huminových kyselin nadále v roztoku [13]. 

 

2.3.2 Fulvové kyseliny 

 

Fulvové kyseliny, které byly dříve označovány jako krenové kyseliny mají 

o mnoho niţší molekulovou hmotnost neţ huminové kyseliny, jejich molekulová hmotnost 

se pohybuje v rozmezí 2 000 aţ 8 000 g.mol
-1

. Při vyluhování huminových látek se 

huminové a hymatomelanové kyseliny vysráţejí a fulvové kyseliny zůstanou v roztoku. 

Molekula fulvové kyseliny je znázorněna na Obrázek 5 [14]. 

 

                                      

 

 

    

 

Obrázek 5: Model FA dle Buffleta – dostupné z http://www.satyajitchemicals.com 
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Pro vznik fulvokyselin je především vhodné nepříznivé podmínky v prostředí, 

kterým je např. kyselá mateční hornina, nízké pH a biologická aktivita. Fulvové kyseliny, 

stejně jako huminové kyseliny, lze nalézt ve vodě, půdě a rašelině. Jejich produkce je 

představována chemickým a mikrobiologickým rozkladem rostlin (humifikací). Jsou více 

disociovány, díky jejich lepší rozpustnosti ve vodě. V souvislosti s tímto faktorem mají 

kyselejší charakter. Podobně jako huminové kyseliny vykazují fulvové kyseliny sorpční 

a komplexotvorné vlastnosti. Většinou jsou v půdách adsorbované například na 

vysokomolekulární látky nebo oxidy ţeleza či hliníku. Jejich další pozitivní vlastností je, 

ţe nepřímo ovlivňují díky své struktuře a chemickým vlastnostem příjem ţivin 

a minerálních látek u rostlin. 

 

2.3.3 Praktické využití a získání huminových látek 

 

Huminové látky jsou jiţ řadu let pod velkým drobnohledem a jsou důleţitým 

předmětem zkoumání a vyuţívání v technologických procesech a v praxi. O těchto látkách 

je známo jiţ mnoho informací, ale stále zůstává řada otázek nezodpovězená [24]. 

 

Jednotlivé frakce huminových látek (huminové kyseliny, fulvové kyseliny a 

huminy) se mezi sebou odlišují i v rozsahu svého stáří. Vzhledem k nepravidelné 

a komplexní skladbě, sloţení a dalším vlastnostem huminových látek, je jejich izolace 

nesnadná, čímţ je negativně ovlivněn jejich další výzkum. K jejich izolaci se vyuţívají 

extrakční metody s volnými alkalickými roztoky. Extrakce probíhá lépe, kdyţ jsou 

zajištěny při dané metodě anaerobní podmínky. Tento způsob umoţňuje extrahovatelnost 

aţ 80 % huminových látek, na druhé straně  při něm dochází k rozpouštění určité části ţivé 

biomasy a k určitým chemickým transformacím huminových látek. Z tohoto důvodu nelze 

všechny vyextrahované molekuly povaţovat za základní stavební prvky huminových látek 

[24]. 
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Dalším metodou extrakce je aplikace organických rozpouštědel. Tato metoda 

získává mnohem menší mnoţství huminových látek, pozitivem však jsou menší chemické 

změny ve struktuře. Jako rozpouštědla se pouţívají tetrahydrofuran, kyselina mravenčí, či 

dimethylformamid. Pomocí roztoků Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
3+

, Al
3+

 solí lze rovněţ část huminových 

látek vytěţit [24]. 

 

Vyuţití v praxi je zastoupeno především substráty na bázi huminových látek, které 

jsou na trh v ČR jiţ určitou dobu dodávány. Jedná se především o oxyhumolit. Ten je 

uváděn pod označením sodná či draselná sůl huminových kyselin a fulvových kyselin. 

Tyto substráty se vyskytují v pevné podobě či jako tekutý koncentrát. V půdě se velmi 

dobře rozpouštějí a v důsledku působení mikroorganismů dochází k rozkladu huminových 

kyselin na fulvokyseliny. Huminové látky dodávají do půdy organické látky a současně 

jsou schopné na sebe sorbovat komplexotvorné kovy, přičemţ nedochází k přemístění 

těţkých kovů do rostlin a dále do potravního řetězce. Huminové látky při aplikaci do 

půdního profilu zintenzivňují přijímání ţivin (N, P, Mo, Fe, Cu, Zn, B, Mn…), podporují 

růst rostlin a jejich zakořeňování. V neposlední řadě napomáhají adaptaci rostlin na okolní 

prostředí. Soli huminových kyselin a fulvových kyselin se vyrábějí z výše uvedeného 

oxyhumolitu, neutralizací a následnou extrakcí huminových kyselin. Jako neutralizační 

činidlo je pouţit hydroxid draselný a reakce probíhají ve vodném prostředí Obrázek 5 [24]. 

 

Oxyhumolit a leonardit, se také vyuţívají pro jejich velmi dobré sorpční vlastnosti, 

kdy jsou na jejich povrch vázány látky, které se mohou nacházet ve znečištěných 

povrchových vodách, v odpadních vodách či vodách důlních. Jejich pořizovací náklady 

vzhledem k jiným sorpčním materiálům je niţší a díky těţbě, probíhající na území ČR je 

oxyhumolit dostupný, dostupnost leonarditu je sloţitější. 
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 Obrázek 6: Vyuţití leonarditu jako hnojiva - dostupné z http://nchydrogardens.com 

 

2.4 Interakce huminových látek s kontaminanty v životním prostředí 

 

Z hlediska vyuţitelnosti huminových látek, respektive oxyhumolitu, v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí, např. v sanačních technologiích je důleţitá znalost moţných 

vazebných interakcí těchto látek s kontaminujícími látkami v ţivotním prostředí. Představu 

o moţných vazebných interakcích lze odvodit především ze známých informací o struktuře 

a některých dalších vlastnostech huminových látek. Na základě dostupných informací lze 

předpokládat několik typů vazebných interakcí mezi huminovými látkami a cizorodými 

látkami přítomnými v půdních sloţkách a zemině [15]. 

 

Iontová vazba je typ vazby vycházející z působení elektrostatických sil mezi 

fixními náboji přítomných funkčních skupin a ionty vyskytujícími se v roztoku. Pokud je 

brána v potaz iontová vazba, potom lze ve zjednodušeném pohledu na huminové látky 

pohlíţet jako na ionexy, kterým lze v některých vlastnostech přisuzovat podobné 

vlastnosti, jako mají syntetické ionexy. Vznik elektrostatické vazby lze u těchto látek 

předpokládat např. v případě alkalických kovů a amoniaku [15]. 
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Koordinační vazba představuje z hlediska imobilizace toxických kovů nejdůleţitější 

typ vazebné interakce. Koordinační vazba vzniká mezi makromolekulární matricí 

huminových látek a ionty kovů, které jsou schopny typ těchto vazeb vytvářet. Potenciál 

k vytváření těchto vazeb je dán zejména značným zastoupením karboxylových, 

fenolických a dalších funkčních skupin ve struktuře huminových látek. Předpovídat průběh 

komplexotvorných reakcí pro konkrétní typ huminových látek, resp. oxyhumolitu, je velmi 

sloţité, díky velké sloţitosti makromolekulární struktury těchto látek. Tvorba 

koordinačních vazeb je důleţitá především při odstraňování toxických kovů nacházejících 

se v podzemních nebo odpadních vodách. Karboxylové a fenolické funkční skupiny se 

nejvíce podílejí na vzniku koordinačních vazeb v huminových látkách, kde zastoupení 

těchto dvou funkčních skupin je kromě jiného ovlivněno hodnotou pH, a tím i mírou 

disociace těchto funkčních skupin. Ve slabě kysele oblasti se na vzniku vazby podílejí 

hlavně karboxylové skupiny, k nim se při pH rostoucím přes hodnotu 7 a po disociaci 

protonu z fenolického hydroxidu přidávají významně i tyto funkční skupiny. Stabilita 

komplexů při vzrůstajícím pH obecně stoupá a to zejména u těch iontů, které tvoří silné 

karboxylát – fenolické komplexy, např Cu
2+ 

[15]. 

 

Kovalentní vazba můţe vznikat interakcemi, které se dělí do dvou nezávislých 

skupin. Reakce probíhající bez vyuţití aktivity enzymů a reakce s vyuţitím 

biokatalyzátorů. Představa, ţe v makromolekulární struktuře huminových látek můţe 

docházet k trvalé fixaci kontaminantů kovalentní vazbou, je uţ velmi stará. Vzájemné 

působení kovalentního typu bylo dokázáno jiţ na přelomu 70. a 80. let minulého století 

a jejím příkladem můţe být kovalentní vazba anthracenu na huminových kyselinách 

separovaných z půdy znečištěné směsí polycyklických aromatických uhlovodíků. 

V metabolicky činorodém celku bylo zjištěno přibliţně 40 % zabudování anthracenu, ve 

kterém byl stanoven izotop 
14

C, do kovalentní formy ve struktuře huminových kyselin. 

Z aspektu sanace zemin kontaminovaných právě polycyklickými uhlovodíky je tedy 

moţnost kovalentní vazby na huminové látky zvláště zajímavá. Jedná se o pevnou vazbu 

na polymerní strukturu, o které je dokázáno, ţe je nemutagenní a v její přítomnosti i 

některé mutagenní látky zmenšují svou přesně danou mutagenitu. Pravděpodobnost vzniku 

kovalentní vazby mezi makromolekulární strukturou oxyhumolitu a látkou, která 

znečišťuje ţivotní prostředí je z reálného hlediska předpokladem k imobilizaci 
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kontaminantu. V této spojitosti je potom důleţité, zdali proces ke vzniku kovalentní vazby 

je povaţován za reversibilní nebo ireversibilní. V prvním případě by bylo moţné zváţit 

obnovu oxyhumolitu, v případě ireversibilních reakcí je potom moţné eliminovat 

znečišťující látku ze sítě oxyhumolitu a odstranit ji způsobem biologickým [15]. 

 

Vodíkové můstky se v interakcích huminových látek se znečišťujícími látkami 

v ţivotním prostředí také vyskytují. I přes skutečnost, ţe přesná struktura huminových 

látek zůstává pořád nedořešena, lze na základě dokázaného výskytu některých funkčních 

skupin, jedná se o skupinu aminovou, laktamovou a nitrilovou, uvaţovat moţnost vzniku 

vodíkových můstků. Tyto vazby se i přes svůj nepatrný energetický obsah mohou 

význačně podílet na vazebných schopnostech mezi huminovými látkami a kontaminanty. 

Zastoupení vodíkových můstků na vazebných interakcích bylo jiţ dříve objektivně 

prokázáno např. pro imunoskupiny v molekulách herbicidů [15]. 

 

Hydrofobní interakce jsou typem vazby, která vzniká při kontaktu nepolárních 

skupin. Jako nepolární skupina můţe slouţit např. skupina alkylová. Tyto interakce mohou 

vycházet z působení van der Waalsových sil nebo eventuálně přesunu π elektronů. 

Hydrofobní interakce jsou nejčastější předpokládanou vazbovou interakcí huminových 

látek s hydrofobními a alifatickými znečišťujícími látkami v ţivotním prostředí. Danou 

interakcí se vysvětluje např. skutečnost, ţe insekticid parathion pozbývá za působení 

a výskytu huminových látek část své toxixity. Objasňuje se jí i imobilizace atrazinu 

a hydroxiatrazinu. Hydrofobní interakce jsou dále předpokládány v případě význačné 

kategorie s-triazinových herbicidních látek [15]. 

Huminové látky a oxyhumolity se díky svým uţitečným vlastnostem všeobecně 

jeví jako potencionálně vhodné pro detoxikaci kontaminujících látek sledovaných 

v ţivotním prostředí. Struktura přírodních huminových látek je příhodná pro sorpční, 

iontově výměnné a biodegradační procesy. Přestoţe jsou tyto látky předmětem zájmu 

výzkumu déle neţ sto let, mnoho podstatných informací o těchto látkách není stále známo 

a oblast jejich chemické struktury není do současnosti zcela objasněna. Dokonalá znalost 

daných látek je však nezbytně nutná pro jejich širší uplatnění v technologiích v oblasti 

ţivotního prostředí [15]. 
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3 Sorpční procesy 

 

Pevné povrchy jsou velmi odlišné vzhledem k velmi rozdílné struktuře a k povaze 

samotných pevných látek. I u nejjednodušší moţné podoby pevné látky (monokrystalu) 

existují krystalové roviny hrany a rohy, jenţ se od sebe liší povrchovou energií. U běţných 

pevných látek nejde o monokrystaly, ale např. o agregáty malých krystalů ve všech 

případných orientacích s amorfním materiálem ve štěrbinách. Např. uhlí, které vzniká 

z organických sloučenin, kde existuje spousta moţností vzniku sloţitých struktur, dutin 

a výstupků. Dislokace nepravidelností, a tím povrchová energie a jiné fyzikální vlastnosti 

povrchu závisí nejen na druhu pevné látky, ale i na předešlé historii materiálu 

(např. čerstvě odštípnutý povrch krystalu bude mít jinou strukturu i energii neţ povrch 

rovnováţný). Pevné povrchy bývají často zkoumány při pokojových teplotách, tedy 

obvykle hluboko pod bodem tání. Povrchové atomy jsou za těchto podmínek relativně 

nepohyblivé, pouze vibrují kolem svých rovnováţných poloh. Na rozdíl od kapalin tudíţ 

bývá povrch pevných látek nerovný v mikroměřítku i makroměřítku. Makroskopická 

nerovnost v povrchu pevných látek (drsnost) se vyznačuje různorodými veličinami, 

např. rozdílem nejvyššího a nejniţšího bodu povrchu, střední odchylkou nebo střední 

kvadratickou odchylkou výšky povrchu v daném bodě od průměrného povrchu. Pro 

pórovité látky se často pouţívá (tzv. faktor drsnosti poměru plochy skutečného povrchu 

vzorku k ploše povrchu geometrického). Pro studium struktury povrchů pevných látek 

slouţí různorodé fyzikální, většinou optické metody [16]. 

 

3.1 Povaha adsorpce z hlediska adsorpčních sil 

 

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

adsorbentu. Podle povahy sil, které váţí adsorbát k adsorbentu, obecně se dělí na fyzikální 

adsorpci a chemisorpci. Povaha adsorpčních sil ovlivňuje rovněţ mobilitu molekul 

v adsorpčních filmech na pevných površích – vznikají lokalizované a nelokalizované 

adsorpční filmy [16]. 
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 Fyzikální adsorpce 

 

Molekuly plynu jsou v pevné látce vázány fyzikálními (van der Waalsovými) 

silami, které působí mezi všemi druhy částic. Fyzikální adsorpce není proto specifická 

a probíhá na veškerém povrchu pevné látky. Adsorpční tepla jsou relativně nízká řádově 

rovná teplům kondenzačním (desítky kJ). Na první naadsorbované vrstvě molekul mohou 

vznikat další vrstvy (vícevrstevná adsorpce). Vlastní fyzikální adsorpce je velice rychlá, 

prakticky bezprostřední [16]. 

 

 Chemisorpce 

 

Molekuly plynu jsou vázány s molekulami sorbentu chemickou vazbou, 

chemisorpce je proto velmi specifická. Vazba můţe vznikat jen mezi určitými molekulami 

a vzhledem k tomu, ţe k vytvoření chemické vazby je třeba aktivační energie, probíhá 

chemisorpce mnohdy pouze na místech povrchu, která mají vyšší energii, na 

tzv. (aktivních centrech). Je evidentní, ţe chemisorpcí se můţe na povrchu absorbovat 

pouze jedna vrstva molekul. Chemisorpce je monovrstvá. Vzniká-li při adsorpci více 

vrstev, jsou druhá a další vrstvy vázány uţ pouze fyzikálními silami. Adsorpční tepla při 

chemisorpci jsou řádově rovná teplům reakčním (desítky aţ stovky kJ). Chemisorpce je ve 

srovnání s fyzikální adsorpcí pomalá, zvláště při nízkých teplotách [16]. 

 

 Lokalizované adsorpční filmy 

 

Je-li kinetická translační energie adsorbovaných molekul menší neţ energie 

nezbytná k přesunu molekuly na jiné místo povrchu adsorbentu, zůstávají molekuly 

připoutány na jednom místě, říká se, ţe jsou lokalizované. K přemístění molekuly můţe 

dojít jen desorpcí a následnou adsorpcí na jiném místě povrchu. Povrchové filmy, 
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vytvořené chemisorpcí, jsou vţdy lokalizované. Při fyzikální adsorpci vznikají 

lokalizované filmy při nízkých teplotách, kdy kinetická energie je malá [16]. 

 

 Nelokalizované adsorpční filmy 

 

Jestliţe je kinetická translační energie vysoká a energie, která váţe absorbovatelnou 

molekulu k povrchu, nízká, mohou se molekuly pohybovat po povrchu adsorbentu 

a vyvíjejí se nelokalizované filmy. Tento případ nastává při fyzikální adsorpci při vyšších 

teplotách [16]. 

 

3.2 Teorie sorpčních procesů 

 

Sorpční proces je souhrnný děj, při němţ dochází jak k adsorpci, tak k absorpci, 

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

výměnnou iontovou adsorpcí) [16]. 

 

3.2.1 Adsorpce 

 

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

v zóně fázového rozhraní, jenţ vede ke sníţení povrchové energie. Fázové rozhraní je 

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

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

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

látce [16]. 

 

V mé bakalářské práci je jedná o poslední druh adsorpce a tou je adsorpce 

z kapalné fáze na tuhé látce, proto se předmětem dalšího rozboru stane tato metoda. Při 
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styku tuhých látek s kapalinami nastane děj, kdy je k povrchu tuhé látky vázána vrstva 

molekul kapaliny – dochází k adsorpci, a to i v případě, ţe jde o čistou kapalinu. 

Adsorbovaná vrstva (lyosféra) se při recipročním pohybu tuhé látky a kapaliny nepohybuje 

s kapalinou, ale ulpívá na pevném povrchu. Molekuly kapaliny v této vrstvě jsou vlivem 

silového pole tuhé látky stlačené, případně i různě orientované, ale změna hustoty je 

vzhledem k malé stlačitelnosti kapalin nepatrná. Adsorpce čistých kapalin na tuhých 

látkách je proto neměřitelná [16]. 

 

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

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

na náboji tuhé fáze [17]. 

 

Adsorbenty bývají buď látky porézní aţ mikroporézní nebo velmi jemně 

práškovité. Tyto látky je moţno rozdělit na přirozené (např. zeolity, hlinky, saze) a umělé, 

z nichţ významné jsou aktivní uhlí, silikagel, oxid hlinitý, porézní sklo [16]. 

 

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

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

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

Zkušenosti nejvíce odpovídá Sternova dvojvrstva. Přednostně se sorbují ionty, které jsou 

součástí krystalové mříţky anebo jsou podobné některému iontu krystalové mříţky, mají 

vyšší nábojové číslo, mají větší hustotu náboje, tvoří s některým iontem mříţky málo 

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

sorbuje se přednostně ten ve vyšší koncentraci. Při výměnné adsorpci dochází k výměně 

mezi ionty kapalné fáze a ionty krystalové mříţky nebo mezi ionty vnitřní a vnější části 

elektrické dvojvrstvy. Jestliţe má látka celistvou krystalovou strukturu, probíhá výměna 

iontů pouze na povrchu částice. Kdyţ mohou ionty pronikat do nitra částice, můţe se 

výměny zúčastnit většina iontů krystalové mříţky. Takové látky s velkou výměnnou 

kapacitou se nazývají měniče iontů nebo ionexy. Vyměňují-li aniony, říká se jim anexy, 

kdyţ vyměňují kationy, jsou to katexy [17]. 
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3.2.2 Absorpce 

 

Proces, při němţ molekuly jedné fáze nezůstávají na rozdíl od adsorpce jen na 

povrchu druhé fáze, avšak pronikají do celého jejího objemu, u tuhých látek výjimečně aţ 

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

geometrický povrch, tak i vnitřní povrch). Pochod je určitou obdobou rozpouštění [16]. 

 

3.3 Adsorpční křivky 

 

Četnost adsorbované látky je závislá na velikosti povrchu adsorbentu, na parciálním 

tlaku adsorbující se sloţky a teplotě. Správné stanovení velikosti povrchu není snadné ani 

jednoznačné. Obvykle se měří adsorpční izotermy, jeţ vyjadřují závislost rovnováţného 

adsorbovaného mnoţství na rovnováţném tlaku plynu při stálé teplotě. V menší míře se 

měří v závislosti rovnováţného adsorbovaného mnoţství na teplotě při konstantním tlaku 

plynu adsorpční izobary. Tyto absorpční izobary znázorňují vazbu rovnováţného 

adsorbovaného mnoţství na teplotě při rovnováţném tlaku plynu. Z takto naměřených 

závislostí se vynášejí a konstruují sorpční izostery, které jsou uţitečné pro výpočet 

adsorpčních tepel. Příklady tvarů sorpčních izoterm, adsorpčních izobar a odpovídajících 

adsorpčních izoster jsou uvedeny na Obrázek 7 [16]. 
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 Adsorpční izotermy                        Adsorpční izobary                       Adsorpční izostery 

 

Obrázek 7: Příklady sorpčních křivek (Bartovská a Šišková, 2005) 

 

Většina navrţených analytických vztahů popisuje závislost mezi rovnováţným 

adsorbovaným mnoţstvím plynu a jeho tlakem, jedná se o adsorpční izotermu. V případě 

shody teoreticky odvozených vztahů pro adsorpční izotermy s experimentem také 

potvrzením o správnosti úvah pouţívaném v mechanismu adsorpce, pouţitých při jejich 

odvození. Tyto vztahy vyjadřují často dobře průběh naměřených adsorpčních izoterem. 

V metodice a praxi se nejčastěji vyuţívají Freundlichova izoterma, Langmuirova izoterma 

a izoterma BET [16]. 

 

Adsorpční izotermy (např. Langmuirova, Freundlichova) slouţí k charakteristice 

vsádkové sorpce. Vsádková sorpce je významná obzvláště pro poskytnutí informace 

o vývoji adsorpce a o sorpční kapacitě sorbentu pro daný polutant 

(Limousin G. et al., 2007) [18]. 

 

 Langmuirova izoterma 

 

Pouţívá se pro charakteristiku chemisorpce a elektrostatické adsorpce, kdy se tvoří 

pouze jedna vrstva adsorbátu a veškerá aktivní místa na povrchu jsou si rovnocenná. 

Z toho vyplývá, ţe pravděpodobnost adsorpce je ve všech místech stejná. Adsorbované 

molekuly se při pokusu vzájemně neovlivňují Obrázek 5 [16]. 
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Obrázek 8: Langmuirova izoterma (http://vydavatelstvi.vscht.cz) 

 

 Freundlichova adsorpční izoterma 

 

Je to nejstarší pouţívaná izoterma, vhodná pro popis fyzikální adsorpce, při niţ 

dochází k vícevrstvému ukládání na povrchu a pro popis adsorpce na povrchu 

heterogenních látek Obrázek 5 [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Freundlichova izoterma (http://vydavatelstvi.vscht.cz) 
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 Izoterma BET 

 

Probíhá-li adsorpce plynu za teploty niţší neţ je jeho kritická teplota, není omezena 

na vytvoření jediné adsorpční vrstvy. Mohou se vytvořit vyšší adsorpční vrstvy kondenzací 

za niţších tlaků, neţ je tlak nasycené páry Obrázek 5 [16]. 

 

 

Obrázek 10: Izoterma BET (http://vydavatelstvi.vscht.cz) 

 

3.4 Typy adsorpčních křivek 

 

Sorpční izoterma je stanovována experimentálně z dat při docílení reakční 

rovnováhy v systému sorbent-sorbát. Adsorpční izoterma by měla vypadat stejně jako 

desorpční izoterma, jeţ je získána z měření zpětného uvolnění sorbátu do roztoku po 

dosaţení stability. Adsorpční izotermy se stanovují zejména pro vsádkové sorpční systémy 

(Obrázek 11). (Limousin G. et al., 2007) [18]. 
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Obrázek 11: Sorpční a desorpční isoterma (Limousin G. et al., 2007) [18]. 

 

Tyto izotermy lze dále dělit do 4 nezávislých typů (Limousin G. et al., 2007) [18]. 

 

 Izoterma typu „C“ 

 

 Izoterma popisuje děj, kdy je poměr mezi koncentrací látky v roztoku a 

koncentrací téţe látky adsorbované na sorbentu konstantní při jakékoliv koncentraci. Takto 

vzniklý podíl se nazývá distribuční koeficient Kd. pouţívá se k přibliţnému stanovení. 

Vhodnost tohoto modelu musí být ověřena, jinak můţe docházet k nepřesným výsledkům 

(Obrázek 12). (Limousin G. et al., 2007) [18]. 
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Obrázek 12: Izoterma typu „C“ (Limousin G. et al., 2007) [18]. 

 

 

 Izoterma typu „L“ 

 

Vztah mezi koncentrací látky zůstávající v roztoku a adsorbované na sorbentu klesá 

s rostoucí koncentrací rozpuštěné látky v roztoku, za podmínky konkávního průběhu 

křivky, coţ ukazuje postupné nasycení sorbentu. Mohou vznikat dva typy křivek. První typ 

křivky vykazuje asymptotický charakter, při níţ má pevná látka omezenou sorpční 

kapacitu. Druhý typ křivky nemá na grafu ţádnou horní hranici, z čehoţ vyplývá, ţe pevná 

látka nevykazuje svou omezenou sorpční kapacitu. Ve většině případů je však nesnadné 

určit, zda křivka patří k prvnímu nebo druhému typu (Obrázek 13). (Limousin G. et al., 

2007) [18]. 

 

 

 

 

 

  Izoterma typu „C“ 
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Obrázek 13: Izoterma typu „L“ (Limousin G. et al., 2007) [18]. 

 

 Izoterma typu „H“ 

 

Jedná se o typ izotermy „L“. Nárůst adsorpce je velmi rychlý. Specifičnost této 

formy křivky je v tom, ţe někdy sloučenina vykazuje vysokou afinitu k sorbentu, ţe 

počáteční nárůst se blíţí nekonečnu, i kdyţ je to v rozporu s termodynamickým zákonem 

(Obrázek 14). (Limousin G. et al., 2007) [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Izoterma typu „H“ (Limousin G. et al., 2007) [18]. 

 

 

 

Izoterma typu „L“ 

křivka s horní hranicí 

hhhhhhhhhhhrhranicí 

křivka bez horní hranice 

Izoterma typu „H“ 
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 Izoterma typu „S“ 

 

Křivka se vyznačuje esovitým průběhem s nápadným inflexním bodem. Izoterma je 

výsledkem dvou nebo více protichůdných mechanismů. Velmi často je pozorován 

u povrchově aktivních látek (Obrázek 15). (Limousin G. et al., 2007) [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Izoterma typu „S“ (Limousin G. et al., 2007). [18] 

Izoterma typu „S“ 

inflexní bod 
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4 Experimentální část 

 

4.1 Použité chemikálie a materiál 

 

4.1.1 Použité chemikálie 

 

 naftalen (C10H8) 

 fenantren (C14H10) 

 fluoranthen (C16H10) 

 methanol (CH3OH) 

 dichlormethan (CH2Cl2) 

 bezvodý síran sodný (Na2SO4) 

 

 

Tabulka 1: Vlastnosti dichlormethanu a methanolu ( literatura katalog Aldrich ) 

 Dichlormethan Methanol 

CAS 75-09-2 14742-26-8 

M 84,93 g·mol
-1

 33,03 g·mol
-1 

Fp -96°C 12°C 

Bp 41°C 64°C 
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Tabulka 2: Vlastnosti naftalenu, fenantrenu a  fluoranthenu ( literatura katalog Aldrich) 

 Naftalen Fenantren Fluoranthen 

CAS 91-20-3 85-01-8 206-44-0 

M 128,17 g·mol
-1

 178,23 g·mol
-1

 202,26 g·mol
-1

 

Fp 80°C 99°C 110,8°C 

Bp 218°C 340°C 375°C 

log Kow 3,0 4,46 5,33 

Rozpustnost v H20 [g.m
-3

] 30 1,29 0,26 

 

Pro přípravu všech vzorků se pouţívala demineralizovaná voda připravená 

systémem MilliQ, Millipore. 

 

 Naftalen 

 

Je bílá krystalická látka se silným zápachem, je také velice málo rozpustný ve vodě 

(31 mg·dm
-3

), dobře rozpustný v organických rozpouštědlech. Molekula naftalenu se 

skládá ze dvou kondenzovaných benzenových jader. Vyuţití v průmyslu je velmi 

rozšířené, pouţívá se pro výrobu barviv (indigo), léčiv, pryskyřic, maziv, rozpouštědel 

a dalších chemikálií. Zařazuje se mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), které 

jsou významnými polutanty ţivotního prostředí. Pro bakalářskou práci má význam 

z důvodu častého výskytu v ţivotním prostředí, a také v některých odpadních 

průmyslových vodách Obrázek 5 [19]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Naftalen (http://www.sigmaaldrich.com) 
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 Fenantren 

 

Fenantren je bílý prášek s modrou fluorescencí a jako zástupce polycyklických 

uhlovodíků je nedílnou součástí ţivotního prostředí a má ustálený koloběh mezi jeho 

sloţkami. Jeho výskyt je spjat s lidskou činností, např. při spalovacích procesech, 

ochlazování kouřových plynů, výroba tepelné a elektrické energie, spalování odpadů, 

domácí topeniště, koksárny, pouţívá se k výrobě barviv, drog a výbušnin. Ve styku 

s vodou se za určitých podmínek sorbuje na suspendované látky a sedimenty. Podléhá 

fotooxidaci a biochemickému rozkladu. Fenantren  je destilační zbytek - redestilát těţkého 

antracenového oleje. Vzniká během spalování, pyrolýzy, pyrosyntézy organické hmoty 

Obrázek 5 [20]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Fenantren (http://www.sigmaaldrich.com) 

 

 

 Fluoranthen 

 

Je za normálních podmínek naţloutlá krystalická látka práškové nebo jehličkové 

konzistence. Ve své molekule obsahuje aromatická kondenzovaná jádra, tak se i tato látka 

řadí do PAH. Kromě laboratorních výzkumů a dalších speciálních činností, (jako jsou 

výroby standardů pro analýzu), nemá tato látka dalšího vyuţití. Je obsaţen v černouhelném 

dehtu a asfaltech, které mohou být například součástí starších vnitřních ochranných nátěrů 

ocelových nebo litinových potrubí či nádrţí. PAH jsou obsaţeny v celé řadě běţných 
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produktů dnešního průmyslu, jako jsou např. motorová nafta, výrobky z černouhelného 

dehtu, asfalt a materiály pouţívané při pokrývání střech a při stavbě silnic. Fluoranthen, 

stejně jako všechny PAH, vzniká v rámci spalovacích procesů jakýchkoli materiálů 

obsahujících uhlík, pokud není spalování dokonalé. Jedná se o spalování téměř všech 

druhů uhlíkatých paliv Obrázek 5 [21]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Fluoranthen (http://www.sigmaaldrich.com) 

 

4.1.2 Použitý materiál 

 

 Oxyhumolit – firma SD-Humatex, a.s., Bílina, Česká republika 

 Leonardit – firma Humin Tech – Humic Acids Based Products, Düsseldorf, 

Německo 

 

4.1.3 Použité laboratorní vybavení 

 

 centrifugační zkumavky s obsahem 11 ml 

 kovový stojan na zkumavky  

 odměrný válec s obsahem 15 ml 

 střička s demineralizovanou vodou 

 laboratorní lţička 
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 kádinky o obsahu 50 ml a 100 ml 

 pipeta v rozsahu 100 μl aţ 500 μl 

 pipeta v rozsahu 500 μl aţ 5000 μl 

 mikrodávkovač Hamilton v rozsahu 0,01 ml aţ 0,1 ml 

 mikrodávkovač Hamilton v rozsahu 0,1 ml a ţ 0,5 ml 

 kuţelovitá dělící nálevka (100 ml) 

 stojan 

 vialky (1 ml) 

 laboratorní odměrné sklo o objemu 1 ml 

 laboratorní sklo pro ředění koncentrovaných chemikálií o objemu 5 ml 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Připravené vialky pro odběr vzorku, Autor: Jiří Karas, 2011 

 

4.2 Použité přístroje a zařízení 

 

 Plynový chromatograf Agilent Technologies 6890N Network GC Systém 

s injektorem Agilent Technologies 7683B Series a detektorem FID. 

 GC-MS plynový chromatograf Hewlett Packard 5890, series II, s hmotnostní 

detekcí MSD 5971 a jednotkou pro přímou termickou desorpci Model TD-4, 
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Scientific Instrument Services, Inc. GC-MS je vybaven split/splitless nástřikem a 

kapilární kolonou DB-XLB 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm. Nosný plyn je helium, pro 

desorpci látek se pouţívá vzduch. 

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

 

4.2.1 Ostatní zařízení 

 

 laboratorní vibrační mlýn 

 přístroj k prosítování typu Retsch VE 1000 

 laboratorní analytické váhy typu 6110 Balance 

 laboratorní centrifuga 

 laboratorní mechanická třepačka typu LT 2 

 laboratorní sušárna WSU 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Laboratorní analytické váhy typu 6110 Balance, Autor: Jiří Karas, 2011 
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4.2.2 Použité metody k vyhodnocování 

 

Naměřená data byla zpracována programovým vybavením jednotlivých přístrojů: 

 

 GC-MS – Enhanced Chemstation, G1701AA verze A 03.00. 

 WS WORD, MS EXCEL 2003, CorelDRAW Graphics Suite X3. 

 

4.3 Příprava oxyhumolitu a leonarditu 

 

Oxyhumolit a leonardit byl pro laboratorní účely nejprve vysušen za normálních 

podmínek. Surová hmota těchto látek před analýzou byla drobtovitého a kusovitého 

charakteru o různých velikostech. Po vysušení se tyto látky prosítovaly na zrnitostní frakci 

o velikosti pod 40 μm na prosítovacím přístroji typu Retsch VE 1000 po dobu asi 10 minut 

a amplitudě 0,1 cm.  

 

4.4 Příprava laboratorních vzorků na oxyhumolitu a leonarditu 

 

V průběhu bakalářské práce byly sledovány tyto sorpce z vodných roztoků. 

 

 

 sorpce naftalenu na leonardit z vodného roztoku 

 sorpce fenantrenu na oxyhumolit z vodného roztoku 

 sorpce fenantrenu na leonardit z vodného roztoku 

 sorpce fluoranthenu na oxyhumolit z vodného roztoku 

 sorpce fluoranthenu na leonardit z vodného roztoku 
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 kompetitivní sorpce fenantrenu s fluoranthenem na oxyhumolit z vodného roztoku 

 kompetitivní sorpce fenantrenu s fluoranthenem na leonardit z vodného roztoku 

 

4.4.1 Sorpce naftalenu na leonardit z vodného roztoku 

 

Do centrifugačních zkumavek bylo naváţeno 0,3 g vzorku leonarditu a přidáno 11 

ml demineralizované vody. K této suspenzi bylo přidáno různé mnoţství (0,01 aţ 0,1 ml) 

roztoku naftalenu v methanolu o počáteční koncentraci 2,0 mg·ml
-1

. Zkumavky byly těsně 

uzavřeny víčkem s teflonovým septem a ručně intenzivně třepány. Takto připravené 

zkumavky se suspenzí byly třepány 24 hodin na mechanické třepačce LT 2. Za tuto dobu 

došlo k ustavení rovnováhy mezi kapalnou a pevnou fází. Po této době byly kapalná a 

pevná fáze odděleny v odstředivce při 3000 ot./min po dobu 10 minut. Sorpce naftalenu na 

leonardit byla zjištěna rozdílem počáteční koncentrace a rovnováţné koncentrace naftalenu 

v roztoku. Analýza naftalenu byla dále provedena metodou plynové chromatografie 

s hmotnostní detekcí ve spojení s termální desorpcí. Alikvótní podíl vzorku o objemu 5 ml 

byl stripován dusíkem po dobu 15 min na sorpční trubičku naplněnou sorbentem TENAX 

GR. Poté byla trubička vysušena po dobu 3 min (opět proudem dusíku). Následovala 

termální desorpce naftalenu přímo do nástřikového prostoru plynového chromatografu. 

Koncentrace naftalenu ve vzorku byla stanovena vzhledem k vnitřnímu standardu 4-

bromfluorbenzenu.  

 Sorpce naftalenu na oxyhumolit nebyla vyhodnocena, jelikoţ roztok po odstředění, 

obsahující rovnováţnou koncentraci naftalenu po sorpci, velmi pěnil a došlo by k zanesení 

pouţitého zařízení.  

 

4.4.2 Sorpce fenantrenu na oxyhumolit a leonardit z vodného roztoku 

 

Do centrifugačních zkumavek bylo naváţeno vţdy zhruba 0,3 g vzorku 

oxyhumolitu nebo leonarditu. Poté jsem přidal 11 ml demineralizované vody, tímto 
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objemem byla centrifugační zkumavka naplněna po okraj. K této suspenzi bylo přidáno 

různé mnoţství (0,01 aţ 0,1 ml) roztoku fenantrenu v methanolu o koncentraci 1,597 

mg·ml
-1

. Zkumavky byly těsně uzavřeny víčkem a mechanicky protřepány. Poté byly 

vloţeny do laboratorní mechanické třepačky typu LT 2 a ponechány v ní 24 hodin 

k důkladnému protřepání. Po této době jsem připravené vzorky z třepačky odebral a vloţil 

je do laboratorní centrifugy a při 2000 ot./min po dobu 5 minut došlo k odseparování 

tuhých částic materiálu od kapalného podílu. Sorpční roztok leonarditu měl po 

odseparování tmavě hnědou barvu a sorpční roztok oxyhumolitu měl barvu ţlutou, toto je 

důsledek různého zastoupení organických a anorganických sloţek v materiálech, a také 

různým obsahem huminových a fulvových kyselin. Leonardit obsahuje více huminových 

kyselin neţ oxyhumolit a oxyhumolit má více fulvových kyselin neţ leonardit.  

Kapalný vzorek o objemu 8 ml jsem odpipetoval do dělící nálevky. K tomuto 

podílu jsem přidal  pro extrakci 2 ml CH2Cl2 a ručně jsem tento vzorek promíchal cca 10 

min, průběţně jsem odpouštěl přebytečný tlak z dělící nálevky.  Po protřepání jsem 

dichlormethanový extrakt odebral do připravené zkumavky. Tento postup jsem dvakrát 

opakoval. Celkem jsem získal cca 6ml CH2Cl2. V případě leonarditu se na rozhraní vrstev 

vodného vzorku a CH2Cl2 v dělící nádobě tvořila světle hnědá vrstva vzorku (Obrázek 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Sorpce fenantrenu z vodného roztoku sorbentu leonarditu, Autor: Jiří Karas, 2011 
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K extraktu ve zkumavce jsem přidal bezvodý Na2SO4, pro odstranění přítomné 

vody v extraktu. Na2SO4 na sebe navázal všechny nečistoty ze vzorku společně s vodou 

a zůstal pouze vizuálně čistý dichlormethanový extrakt obsahují koncentraci 

nenasorbovaného analytu. Extrakt byl odfoukán pod proudem dusíku na objem 1 ml. Poté 

byl převeden do vialky pro chromatografickou analýzu a uchováván při -4°C aţ do analýzy 

metodou GC Takto byly zpracovány všechny vzorky. 

 

4.4.3 Sorpce fluoranthenu na oxyhumolit a leonardit z vodného roztoku 

 

Sorpce fluoranthenu na oba materiály byla provedena naprosto shodným postupem 

jako v případě fenantrenu. K suspenzi obou materiálů v demineralizované vodě bylo 

přidáno různé mnoţství (v rozmezí 0,01 ml aţ 0,1 ml) roztoku fluoranthenu v methanolu 

o koncentraci 1, 169 mg·ml
-1

 a 1, 975 mg·ml
-1

. Toto mnoţství bylo pouţito v případě 

leonarditu.  V případě oxyhumolitu se ukázalo, ţe je fluoranthen sorbován velmi 

intenzívně, proto jsem mnoţství přidávaného fluoranthenu zvýšil (rozmezí 0,06 ml - 0,18 

ml). Další postup byl opět shodný jako v případě fenantrenu (Obrázek 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Sorpce fluoranthenu z vodného roztoku sorbentu oxyhumolitu, Autor: Jiří Karas, 2011 

 



Jiří Karas: Sorpční materiály na bázi hnědého uhlí 

2011 
38 

4.4.4 Kompetitivní sorpce fenantrenu s fluoranthenem na oxyhumolit a 

leonardit z vodného roztoku 

 

Rovněţ v tomto případě byl zachován stejný postup. Ke cca 0,3 g vzorku 

oxyhumolitu nebo leonarditu bylo přidáno 11 ml demineralizované vody, a poté roztoky 

fluoranthenu a fenantrenu o koncentracích shodných jako v předchozích případech – 

u leonarditu bylo přidáno roztoku fenantrenu i fluoranthenu v rozmezí 0,01 ml aţ 0,1 ml, 

u oxyhumolitu bylo mnoţství fenantrenu 0,01 ml aţ 0,1 ml a fluoranthenu 0,06 ml aţ 0,18 

ml. Koncentrace zásobních roztoků byla: fenantren 1,597 mg·ml
-1

 a fluoranthen 1,975 

mg·ml
-1

. Extrakční postup byl naprosto shodný. 

4.4.5 Analýza metodou plynové chromatografie 

 

Rovnováţné koncentrace naftalenu, fenantrenu a fluoranthenu, byly stanoveny na 

plynovém chromatografu Agilent Technologies 6890N Network GC Systém s injektorem 

Agilent Technologies 7683B Series a detektorem FID, Obrázek 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Plynový chromatograf Agilent Technologies 6890N Network GC Systém s injektorem 

Agilent Technologies 7683B Series a detektorem FID, Autor: Jiří Karas, 2011 
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4.4.6 Sorpce naftalenu, fenantrenu a fluoranthenu 

 

Analýzy koncentrací organických látek ve vodných roztocích byly provedeny 

plynovou chromatografií s plamenovou ionizační detekcí GC/FID (Agilent 6890N 

Network), v případě naftalenu byl pouţit systém GC/MSD s termální desorpcí (HP 5890, 

series II, 5971 MSD, TD-4 SIS). Pro odstředění roztoků po sorpčních testech byla pouţita 

centrifuga. Sorpce všech látek na sorpční materiál byla zjištěna z rozdílů koncentrací 

v roztoku před a po sorpci. 

 

5 Výsledky a diskuze 

 

5.1 Charakterizace materiálu 

 

Pro charakterizaci materiálu a jeho vlastností byla pouţita analýza organického 

uhlíku (TOC analýza – přístroj MULTI N/C 3100 Carl Zeiss Jena, pec HT 1300 na CNT, 

VŠB-TUO. Obsah organického uhlíku má z hlediska sorpcí význam, neboť je ukazatelem 

sorpčních vlastností. Jak bylo popsáno v kapitole 3.2 v teoretické části, v případě těchto 

materiálů, bude sorpce nepolárních organických látek probíhat na principu Van der 

Waalsových sil a π-π nevazebných interakcí mezi uhlíkatými materiály a nepolárními 

organickými sloučeninami. Na Institutu geologického inţenýrství a environmentálního 

inţenýrství HGF, VŠB-TUO analýza N, H, S, Zeta potenciálu.) 

Výsledky elementární analýzy, zeta potenciálu v neutrálním pH a specifického 

povrchu  oxyhumolitu a leonarditu jsou uvedeny v Tabulka 3.  
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                            Tabulka 3: Základní charakteristika oxyhumolitu a leonarditu 

Vzorky N % TOC % H % S % 

Zeta 

potenciál 

[mV] 

Specifický 

povrch [m
2
·g

-1
] 

Oxyhumolit 0,9 40 3,8 0 - 44,5 5,36 

Leonardit 1,3 33 2,1 0 - 49 4,72 

 

 

 

Z těchto výsledků vyplývá, ţe vzorek oxyhumolitu má větší obsah celkového 

organického uhlíku neţ vzorek leonarditu, teoreticky lze odhadnout, ţe bude účinnějším 

sorbentem organických látek.  Pro stanovení specifického povrchu byla pouţita metoda 

BET s měřením sorpce N2, která byla provedena na katedře analytické chemie a zkoušení 

materiálů, FMMI, VŠB-TUO. V průměru se specifický povrch oxyhumolitu pohyboval 

přibliţně na hodnotě 5,36 m
2
·g

-1
 a leonarditu 4,72 m

2
·g

-1
 (viz. Tabulka 3). Získané hodnoty 

jsou, ve srovnání např. s aktivním uhlím, nízké. Hodnoty specifického povrchu se u 

aktivního uhlí pohybují v rozmezí 50 aţ 300 m
2
·g

-1 
[25]. 

 

Měření Zeta potenciálu oxyhumolitu a leonarditu bylo provedeno ve vodném 

prostředí při  neutrálním pH (tabulka 3). Zeta potenciál, neboli elektrokinetický potenciál 

je mírou stability koloidních částic ve vodě. Potenciálem rozhodujícím o průběhu 

elektrokinetických jevů je potenciál rozhraní mezi lnoucí vrstvou a ostatní kapalinou. 

Náboj povrchu koloidních částic chrání koloidní disperzi před koagulací. Náboj povrchu a 

velikost povrchu částic ovlivňující adsorpční schopnosti [17]. Zeta potenciál oxyhumolitu 

má vyšší hodnotu, avšak v obou případech platí, ţe hodnota Zeta potenciálu je mimo 

interval (-30, 30 mV). Částice se ve vodném roztoku vzájemně odpuzují, nevytvářejí 

shluky a jejich koloidní systémy jsou proto stabilní [26]. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o 
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sorpci organických látek z neutrálních roztoků, nebyla zjišťována změna potenciálu 

v celém rozsahu hodnot pH. 

 

5.2 Sorpční vlastnosti naftalenu, fenantrenu a fluoranthenu 

 

Oxyhumolit a leonardit byly pouţity pro sorpci naftalenu, fenantrenu 

a fluoranthenu z vodního prostředí. Sorbované látky byly vybrány jako zástupci organicky 

neutrálních nepolárních látek, které se vyskytují v odpadních vodách a v podzemních 

vodách v oblastech starých ekologických zátěţí. 

 

5.2.1 Sorpce naftalenu na leonardit z vodného roztoku 

 

Graf 1 popisuje sorpční izotermu pro sorpci naftalenu na leonardit z vodného 

roztoku. Výsledná rovnice sorpční izotermy je Cs = 0,333Ce + 1,1074 s korelačním 

koeficientem R = 0,9394. Jedná se o izotermu typu „C“. 
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Graf 1: Sorpční křivka pro sorpci naftalenu na leonardit z vodného roztoku 

 

 

Tabulka 4 obsahuje hodnoty, na základě kterých byla vypočtena sorpční izoterma. 

Sorpční izoterma popisuje závislost koncentrace naftalenu po sorpci v roztoku 

a mnoţstvím naftalenu nasorbovaného ve vzorcích 1 – 12. Přibliţná sorpce byla v intervalu 

85-98 %. 

 

 

Tabulka 4: Výpočet sorpční izotermy naftalenu na leonardit z vodného roztoku 

vzorky naváţka 

leonarditu  (g) 

sorpce 

naftalenu v % 

mnoţství naftalenu 

sorbované v  (μmol·g
-1

) 

koncentrace naftalenu 

po sorpci v roztoku 

(μmol·dm
-3

) 

1 0,1461 96 1,098 0,625 

2 0,1474 85 1,909 4,688 

3 0,1501 90 2,990 4,609 

4 0,142 85 4,966 11,563 

Cs = 0,333Ce + 1,1074 

R
2
 = 0,8824 
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5 0,1504 99 1,101 0,078 

6 0,1621 90 2,758 4,766 

7 0,1551 98 1,057 0,234 

8 0,1519 89 1,954 3,281 

9 0,1514 92 3,044 3,516 

10 0,152 85 3,714 9,219 

11 0,1548 90 3,858 6,250 

12 0,157 87 3,694 7,813 

 

5.2.2  Sorpce fenantrenu na oxyhumolit z vodného roztoku 

 

Graf 2 popisuje sorpční izotermu pro sorpci fenantrenu na oxyhumolit z vodného 

roztoku. Výsledná rovnice sorpční izotermy je Cs = 6,5988Ce + 0,4924 s korelačním 

koeficientem R = 0,9572. Jedná se o izotermu typu „C“. 

Tabulka 5 obsahuje hodnoty, na základě kterých byla vypočtena sorpční izoterma. 

Sorpční izoterma popisuje závislost koncentrace fenantrenu po sorpci v roztoku 

a mnoţstvím fenantrenu nasorbovaného ve vzorcích 1 – 9. Přibliţná sorpce byla 100 %. 
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Graf 2: Sorpční izoterma pro sorpci fenantrenu na oxyhumolit z vodného roztoku 

 

 

Tabulka 5: Výpočet sorpční izotermy fenantrenu na oxyhumolit z vodného roztoku 

vzorky naváţka 

oxyhumolitu  (g) 

sorpce 

fenantrenu v % 

mnoţství fenantrenu 

sorbované v  (μmol·g
-1

) 

koncentrace fenantrenu 

po sorpci v roztoku 

(μmol·dm
-3

) 

1 0,3157 100 0,351 0 

2 0,3102 100 1,068 0,073 

3 0,3075 100 1,796 0,096 

4 0,3226 100 2,733 0,344 

5 0,2982 100 0,301 0 

6 0,2917 100 0,922 0,033 

7 0,2999 100 1,490 0,151 

8 0,296 100 2,415 0,276 

9 0,2909 99 3,068 0,425 

Cs = 6,5988Ce + 0,4924 

R
2
 = 0,9162. 
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5.2.3 Sorpce fenantrenu na leonardit z vodného roztoku 

 

Graf 3 popisuje sorpční izotermu fenantrenu na leonardit z vodného roztoku. 

Výsledná rovnice sorpční izotermy je Cs = 0,4413Ce + 0,165 s korelačním koeficientem 

R = 0,9506. Jedná se o izotermu typu „C“. 

 

Graf 3: Sorpční izoterma pro sorpci fenantrenu na leonardit z vodného roztoku 
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Tabulka 6: Výpočet sorpční izotermy fenantrenu na leonardit z vodného roztoku 

vzorky naváţka 

leonarditu (g) 

sorpce 

fenantrenu v % 

mnoţství fenantrenu 

sorbované v  (μmol·g
-1

) 

koncentrace fenantrenu 

po sorpci v roztoku 

(μmol·dm
-3

) 

1 0,2891 97 0,301 0,258 

2 0,2885 96 0,896 0,965 

3 0,2904 95 1,462 2,178 

4 0,295 94 0,286 0,479 

5 0,303 92 0,819 1,906 

6 0,2948 91 1,386 3,650 

7 0,2944 92 2,240 5,299 

8 0,2974 94 2,830 5,056 

 

 

Tabulka 6 obsahuje hodnoty, na základě kterých byla vypočtena sorpční izoterma. 

Sorpční izoterma popisuje závislost koncentrace fenantrenu po sorpci v roztoku 

a mnoţstvím fenantrenu nasorbovaného ve vzorcích 1 – 8. Přibliţná sorpce byla 94 %. 
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5.2.4 Sorpce fluoranthenu na oxyhumolit z vodného roztoku 

 

Graf 4 popisuje sorpční izotermu pro sorpci fluoranthenu na oxyhumolit z vodného 

roztoku. Výsledná rovnice sorpční izotermy je Cs = 2,145Ce + 0,358 s korelačním 

koeficientem R = 0,9305. Jedná se o izotermu typu „C“. 

 

Graf 4: Sorpční izoterma pro sorpci fluoranthenu na oxyhumolit z vodného roztoku 

 

Tabulka 7 obsahuje hodnoty, na základě kterých byla vypočtena sorpční izoterma. 

Sorpční izoterma popisuje závislost koncentrace fluoranthenu po sorpci v roztoku 

a mnoţstvím fluoranthenu nasorbovaného ve vzorcích 1 – 14. Přibliţná sorpce 

byla 98,5 %. 
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Tabulka 7: Výpočet sorpční izotermy pro sorpci fluoranthenu na oxyhumolit z vodného roztoku 

vzorky naváţka 

oxyhumolitu 

(g) 

sorpce 

fluoranthenu v 

% 

mnoţství fluoranthenu 

sorbované v  (μmol·g
-1

) 

koncentrace 

fluoranthenu po sorpci 

v roztoku (μmol·dm
-3

) 

1 0,2957 98 1,953 0,824 

2 0,298 98 2,897 1,526 

3 0,2921 98 3,950 1,785 

4 0,2997 99 4,834 1,611 

5 0,2896 98 5,969 2,847 

6 0,3002 98 1,923 0,842 

7 0,2926 98 2,956 1,358 

8 0,292 99 4,953 1,844 

9 0,2971 98 5,816 2,907 

10 0,2977 98 1,935 0,969 

11 0,2948 98 2,934 1,370 

12 0,2938 99 3,948 1,228 

13 0,2973 99 4,872 1,641 

14 0,2948 99 5,884 2,306 

 

5.2.5 Sorpce fluoranthenu na leonardit z vodného roztoku 

 

Graf 5 popisuje sorpční izotermu pro sorpci fluoranthenu na leonardit z vodného 

roztoku. Výsledná rovnice sorpční izotermy pro fluoranthen o koncentraci 19,75 mg·ml
-1

 

je Cs = 0,5277Ce + 0,2165 s korelačním koeficientem R = 0,9699 a pro fluoranthen o 

koncentraci 11,69 mg·ml
-1

 je Cs = 0,3889Ce + 0,0681 s korelačním faktorem R = 0,9970. 

Jedná se v obou případech o izotermu typu „C“. 
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Graf 5: Sorpční izoterma pro sorpci fluoranthenu na leonardit z vodného roztoku 

 

 

Tabulka 8 obsahuje hodnoty, na základě kterých byla vypočtena sorpční izoterma. 

Sorpční izoterma popisuje závislost koncentrace fluoranthenu po sorpci v roztoku 

a mnoţstvím fluoranthenu nasorbovaného ve vzorcích 1 – 15. Přibliţná sorpce byla 93 %. 
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Tabulka 8: Výpočet sorpční izotermy pro sorpci fluoranthenu na leonardit z vodného roztoku 

vzorky naváţka 

leonarditu (g) 

sorpce 

fluoranthenu 

v % 

mnoţství fluoranthenu 

sorbované v  (μmol·g
-1

) 

koncentrace 

fluoranthenu po sorpci 

v roztoku (μmol·dm
-3

) 

1 0,2971 91 0,178 0,455 

2 0,2973 93 0,543 1,098 

3 0,2988 92 0,895 1,990 

4 0,2936 91 1,442 3,69 

5 0,2942 92 1,800 4,465 

6 0,2919 94 0,314 0,560 

7 0,2908 95 0,956 1,383 

8 0,296 95 1,569 2,216 

9 0,2946 95 2,511 3,861 

10 0,2892 94 3,194 4,903 

11 0,3074 94 0,298 0,550 

12 0,3013 96 0,937 1,002 

13 0,2997 94 1,529 2,796 

14 0,2977 94 2,469 4,278 

15 0,3032 93 3,002 6,146 
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5.2.6 Sorpce fenantrenu a fluoranthenu na oxyhumolit z vodného roztoku 

 

Graf 6 popisuje sorpční izotermu kompetitivní sorpce fenantrenu s fluoranthenem 

na oxyhumolit z vodného roztoku. Výsledná rovnice sorpční izotermy pro fenantren je 

Cs = 2,5586Ce + 0,5212 s korelačním koeficientem R = 0,9021 a pro fluoranthen je 

Cs = 2,3871Ce + 0,8464 s korelačním koeficientem R = 0,9409. Jedná se v obou případech 

o izotermu typu „C“. Koeficient korelace je niţší neţ u sorpcí jednotlivých sloučenin 

z důvodu kompetice molekul fenantrenu a fluoranthenu. 

 

Graf 6: Sorpční izoterma pro sorpci fenantrenu a fluoranthenu na oxyhumolit z vodného roztoku 
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5.2.7 Sorpce fenantrenu a fluoranthenu na leonardit z vodného roztoku 

 

Graf 7 popisuje sorpční izotermu kompetitivní sorpce fenantrenu s fluoranthenem 

na leonardit z vodného roztoku. Výsledná rovnice sorpční izotermy pro fenantren je 

Cs = 0,2497Ce + 0,3724 s korelačním koeficientem R
2
 = 0,9339 a  pro fluoranthen je 

Cs = 0,3289Ce + 0,2708 s korelačním koeficientem R
2
 = 0,9790. Jedná se v obou případech 

o izotermu typu „C“. 

 

Graf 7: Sorpční izoterma pro sorpci fenantrenu a fluoranthenu na leonardit z vodného roztoku 
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Všechny zjištěné izotermy odpovídaly v tomto koncentračním rozsahu 

lineárním izotermám a lze u nich předpokládat rovnici sorpční křivky. 

 

5.3 Přehledné shrnutí sorpčních vlastností sorbentů 

 

Tabulka 9: Přehledné shrnutí sorpčních vlastností sorbentů 

 

Sorpce všech tří testovaných látek na oba materiály lze v daném koncentračním 

rozmezí popsat lineární izotermou, kdy se korelační koeficienty R u všech sorpčních 

křivek pohybují v rozmezí 0,9021-0,9970, Vyšší koncentrace nebyly sledovány vzhledem 

Sorpční křivka Kd R 

Naftalen/leonardit 0,333 0,9394 

Fenantren/oxyhumolit 6,5988 0,9572 

Fenantren/leonardit 0,4413 0,9506 

Fluoranthen/oxyhumolit 2,145 0,9305 

Fluoranthen/leonardit 0,5277 0,9699 

Fluoranthen/ leonardit 0,3889 0,9970 

Kompetice fenantrenu a fluoranthenu/oxyhumolit 

(sorpce fenantrenu) 
2,5586 0,9021 

Kompetice fenantrenu a fluoranthenu/oxyhumolit 

(sorpce fluoranthenu) 
2,3871 0,9409 

Kompetice fenantrenu a fluoranthenu/leonardit ( 

sorpce fenantrenu, lineární křivka) 
0,2497 0,9339 

Kompetice fenantrenu a fluoranthenu na 

leonarditu (sorpce fluoranthenu) 
0,3289 0,9790 
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k omezené rozpustnosti testovaných polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodě. 

Z Tabulka 9 názorně vyplývá, ţe oxyhumolit má pro nepolární organické látky lepší 

sorpční vlastnosti neţ leonardit. Z hlediska hodnot distribučních koeficientů lze říct, ţe 

dosahují v případě oxyhumolitu několikrát vyšší hodnoty neţ distribuční koeficient 

v případě leonarditu. Kd se pro oxyhumolit pohybuje se v rozmezí 2 aţ 7 μmol·g
-1

, zatímco 

Kd pro leonardit se pohybuje jen mezi 0,35 aţ 0,6 μmol·g
-1

.  

V případě porovnání sorpcí naftalenu, fenantrenu a fluoranthenu lze jednoznačně 

usoudit, ţe se jedná o nevazebné hydrofóbní interakce mezi sorbáty a sorbenty, ţe látky 

vykazují afinitu k těmto materiálům v souladu s hodnotami Kow, Fluoranthen, který má 

tuto hodnotu nejvyšší, byl těmito materiály sorbován v nejvyšší míře. Při sledování sorpcí 

směsi fluoranthenu a fenantrenu lze usoudit, ţe afinita fluoranthenu k oběma materiálům je 

nepatrně vyšší neţ v případě fenantrenu. 
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6 Závěr 

Bakalářská práce je věnovaná studiu sorpčních vlastností materiálů na bázi hnědého 

uhlí – oxyhumolitu a leonarditu. Teoretická část je věnována popisu obou pouţitých 

materiálů a teorii sorpčních procesů. Experimentální část se věnuje popisu sorpce 

nepolárních organických látek naftalenu, fenantrenu a fluoranthenu na oxyhumolit a 

leonardit. 

V části výsledky a diskuze byla zjištěna řada výsledků, které odpovídají citované 

literatuře, ale i nově zjištěné. Materiál oxyhumolit, pocházející od SD-Humatex, a.s., 

sídlící v Bílině, Česká republika měl pro testované sloučeniny lepší sorpční schopnosti neţ 

leonardit pocházející od firmy Humin Tech – Humic Acids Based Products, sídlící v 

Düsseldorfu, Německo. Oxyhumolit obsahoval vyšší mnoţství celkového organického 

uhlíku TOC, analýzou  bylo zjištěno, ţe obsahuje 40 % hmot. TOC, zatímco leonardit měl 

obsah TOC 33 % hmot.  Zároveň byla u oxyhumolitu zjištěná vyšší hodnota specifického 

měrného povrchu 5,36 oproti 4,72 pro leonardit. Tyto hodnoty se také promítly do jejich 

sorpčních schopností.  

Na základě zjištěných výsledků je zcela zřejmé, ţe sorpce všech testovaných látek 

ve zvoleném koncentračním rozmezí, odpovídajícímu rozpustnosti látek ve vodě,  

odpovídaly průběhu lineárních sorpčních izoterem. Hodnoty distribučního koeficientu, 

který v těchto případech odpovídá poměru koncentrace látky nasorbované na pevném 

sorbentu a koncentrace této látky v roztoku po dosaţení rovnováţného stavu, se pro 

oxyhumolit pohybují v rozmezí 2 aţ 7 μmol·g
-1

 a pro leonardit v rozmezí 0,35 aţ 0,6 

μmol·g
-1

. Lze usuzovat, ţe oxyhumolit má lepší sorpční schopnosti vzhledem k vyššímu 

obsahu TOC a vyšímu specifickému měrnému povrchu. O vyšší sorpční schopnosti 

oxyhumolitu hovoří i výsledky kompetitivní sorpce fenantrenu s fluoranthenem, kde se 

hodnoty distribučních koeficientů pohybují u oxyhumolitu mezi 2 aţ 3 μmol·g
-1

 a u 

leonarditu v hodnotách 0,2 aţ 0,35 μmol·g
-1

. Korelační koeficient R se u všech sorpčních 

křivek pohybuje v intervalu 0,9 aţ 1, proto lze hovořit o lineárním průběhu sorpčních 

křivek. 
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Dalším cílem bylo zjištění a ověření, jaký je účinek testovaných sorbentů vzhledem 

k vlastnostem testovaných sloučenin – naftalenu, fenantrenu a fluoranthenu. Afinitu 

jednotlivých látek k oběma materiálům lze odhadnout na základě hodnot rozdělovacího 

koeficientu oktanol-voda Kow V souladu s hodnotami  Kow jednotlivých látek je nejlépe 

sorbovanou látkou  fluoranthen s nejvyšší hodnotou Kow 5,33, pak fenantren (Kow je 4,46) a 

nejniţší afinitu (přesto velmi vysokou) vykazuje naftalen s nejniţší hodnotou Tento jev se 

ukázal i u sledování sorpce fluoranthenu a  fenantrenu ve směsi. Sorpce látek z roztoku je 

tak jednoznačně důsledkem hydrofobních interakcí mezi oběma sorpčními materiály a 

sorbovanými látkami. 
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