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1. Úvod 

V dnešní době je kladený velký důraz na čistotu životního prostředí, ze kterého je třeba 

odstraňovat polutanty plynného, kapalného i pevného skupenství. Tyto polutanty se nachází 

ve všech složkách životního prostředí. S ohledem na skleníkový efekt je mnoho úsilí 

věnováno způsobům snížení skleníkových plynů a polutantů v ovzduší. Efektivním postupem 

jejich odstraňování je jejich degradace za použití fotokatalyzátorů, mezi které patří například 

ZnO, ZnS, CdS, WO3 a nejúčinnější fotokatalyzátor TiO2. Fotoaktivní látky jsou aktivovány 

světelnou energií a jejich fotokatalytické účinky mohou být antibakteriální, samočisticí, 

odolné proti zamlžení, ale hlavně je lze použít k čištění vody nebo vzduchu. 

Nejlepší vlastnosti vykazují fotoaktivní látky ve formě nanočástic. Nanočástice však 

mohou díky své velikosti procházet buněčnými membránami a způsobit vážné poškození 

organismu. Proto je vhodné vázat nanočástice do kompozitů, například s jílovými minerály. 

Ukotvením nanočástic na jílové minerály se zabrání případným toxickým účinkům 

nanočástic. 

Cílem této práce bylo studovat stabilitu fotoaktivních kompozitních materiálů na bázi 

jílového minerálu kaolinitu, který obsahuje různé množství TiO2. Vedle klasického posouzení 

nebezpečnosti tohoto materiálu je nutné posoudit také vliv pH extrakčního činidla 

na uvolňování vybraných prvků, zejména titanu. 

U materiálů se sledoval vliv pH extrakčních činidel i typ použitého extrakčního činidla 

na konečné pH výsledných extraktů, na vodivost výsledných extraktů, na uvolněné množství 

vybraných prvků a také na změnu povrchu částic. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

2. Teoretická část 

2.1. Jílové minerály a jejich vlastnosti 

Jíl je směsný přírodní materiál, primárně složený z jemně zrnitých minerálů, který 

je obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne při vysušení či vypálení. Součástí 

jílů bývají především fylosilikáty, což jsou silikáty s vrstevnatou strukturou, dále mohou být 

v jílech obsaženy jiné minerály i organická hmota, které mohou ovlivňovat jejich plasticitu 

nebo tvrdnutí. Mezi tyto minerály mohou patřit například krystalické i nekrystalické 

modifikace SiO2, minerály skupin alofánů, živce, zeolity, karbonáty nebo oxidy a hydroxidy 

železa a hliníku. Na rozdíl od fylosilikátů bývají obvykle minoritními složkami jílů [1]. 

Minerály přítomné v jílech lze rozdělit do dvou skupin: 

• Jílové minerály 

• Doprovodné minerály 

Jílové minerály jsou velmi jemné částice, obvykle menší než 2 m, které tvoří významnou 

skupinu fylosilikátů. Jsou to hlinitokřemičitany s vrstevnatou strukturou, kde jsou jednotlivé 

vrstvy složeny ze dvou, tří nebo čtyř vrstev. Listy jsou tvořeny buď tetraedry [SiO4]4- nebo 

oktaedry [AlO3(OH)3]
6-. Centra tetraedrů a oktaedrů obsahují menší kationy kovů a jejich 

vrcholy jsou obsazeny atomy kyslíků nebo hydroxylových skupin. Jedním z nejdůležitějších 

jílových minerálů je kaolinit (Al2Si2O5(OH)4) ze skupiny serpentinu – kaolinitu [2, 3]. 

Doprovodné minerály jsou minerály obsažené v jílech, ale nepatří mezi výše uvedené 

minerály [1]. 

2.1.1. Fylosilikáty 

Základem struktury fylosilikátů je rovinná síť tetraedrů, která vznikne polymerizací 

křemíko-kyslíkových tetraedrů tak, že mají tři vrcholové kyslíky navzájem společné. Téměř 

všechny fylosilikáty mají tetraedry v síti shodně orientované a jejich čtvrté vrcholy s tzv. 

volným (aktivním) kyslíkem směřují na stejnou stranu sítě a jsou součástí bezprostředně 

sousedící sítě oktaedrové. V oktaedrové síti jsou koordinační oktaedry kolem kovových 

kationtů pospojovány sdílenými hranami [4, 5]. 

Tetraedry [TO4]
m- a oktaedry [MA6]

n- jsou znázorněny na Obr. 1. Písmenem T jsou 

v zápise  tetraedru [TO4]
m- označeny centrální kationty tetraedrů, z nichž nejčastější je Si4+ 

a dále to mohou být také Al3+, Fe3+, Ge4+. Centrální kationty oktaedrů [MA6]
n- jsou v zápise 
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označeny M a jsou obsazovány například Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, v menší míře také Mn2+, 

Ni2+, Ca2+, Li+. U některých struktur jsou středy všech oktaedrů obsazeny převážně 

dvojmocnými ionty a vytváří se tak trioktaedrická síť. Jsou-li obsazeny pouze 

2/3 oktaedrických pozic v pravidelném uspořádání převážně trojmocnými ionty, vzniká 

tzv. dioktaedrická síť [1, 4]. 

 

Obr. 1 Schéma tetraedru (vlevo) a oktaedru (vpravo) [1]. 

Propojení sítí ve fylosilikátech může nastat:  

• propojením dvou tetraedrických sítí s vrstvami bazálních kyslíků prostřednictvím 

slabých van der Walsových sil nebo prostřednictvím mezivrstevního kationu [6]. 

• propojením tetraedrické sítě přes apikální (vrcholové) kyslíky s kyslíky vrstvy 

oktaedrické, nebo propojením bazálních kyslíků tetraedrické sítě s hydroxylovými 

skupinami sítě oktaedrické prostřednictvím vodíkových vazeb [6]. 

Propojením apikálních kyslíků tetraedrické sítě se sítí oktaedrickou vznikají dva typy 

vrstev: 

• Vrstva 1:1 vznikne propojením jedné sítě tetraedrické a jedné oktaedrické. Sítě 

poté mají jednu společnou rovinu kyslíkových atomů [1, 6]. 

• Vrstva 2:1 vznikne spojením jedné sítě oktaedrické a dvou sítí tetraedrických. 

Tetraedrické sítě mají opačnou polaritu a připojují se každá z jedné strany svými 

apikálními kyslíky k oktaedrické síti [1, 6]. 

Prostor mezi jednotlivými vrstvami se označuje jako mezivrství a kombinace jedné vrstvy 

s mezivrstvím vytváří základní strukturní jednotku fylosilikátu, která definuje jeho složení. 

Mezivrstevní materiál je chápán jako soubor iontů, atomů, nebo jejich hydratovaných forem, 

koordinačních polyedrů či jejich sítí umístěných v mezivrství. Obrázek 2 schématicky 

znázorňuje mezivrstevní prostor struktur kaolinitu, mastku (pyrofylitu), slíd a chloritů [1, 6]. 
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Obr. 2 Schéma mezivrstevního prostoru. Z leva je znázorněna struktura kaolinitu, mastku 

(pyrofylitu), slíd a chloritů [1]. 

Vzdálenost mezivrstevního prostoru se udává v amstrémech (1Å = 0,1 nm) [7]. 

Vrstvy ve struktuře fylosilikátů mohou být elektricky neutrální nebo mohou mít určitý 

záporný elektrický náboj. Má-li být vrstva elektroneutrální, tj. s nábojem x = 0, musí být 

celkový náboj anionů v rámci jedné strukturní jednotky kompenzován celkovým nábojem 

kationtů. Na  velikosti náboje závisí mechanismus vzájemné vazby vrstev ve struktuře. 

Je-li tento náboj malý, jsou vrstvy vázány pomocí slabých mezimolekulových sil nebo 

vodíkových můstků přes molekuly vody. Přesahuje-li náboj vrstvy hodnotu x = 0,5, propojení 

vrstev realizují mezivrstevní kationy, nejčastěji Na a K [6]. 

Základní klasifikace fylosilikátů 

Skupina serpentinu – kaolinitu 

Jsou to minerály, které obsahují vrstvy typu 1:1. V mezivrství mohou být nejvýše 

molekuly vody. Lizardit, cronstedtit, nepouit jsou minerály s trioktaedrickým typem sítí, 

antigorit, chrysotil jsou nevrstevnaté typy a dioktaedrickou síť obsahují minerály kaolinit, 

dickit, nakrit či halloysit [4, 5, 6]. 

Skupina mastku – pyrofilitu 

Minerály obsahují vrstvy typu 2:1 a v mezivrství není přítomen žádný materiál. Do této 

skupiny patří například mastek nebo pyrofilit [4, 5, 6]. 
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Skupina slíd 

Minerály obsahují vrstvy typu 2:1 a v mezivrství jsou přítomny jednomocné 

nehydratované kationty. Patří zde např. muskovit, flogopit, biotit, lepidolit [4, 5, 6]. 

Skupina smektitů 

Minerály obsahují vrstvy typu 2:1 a v mezivrství jsou přítomny hydratované vyměnitelné 

kationty. Jediným minerálem této skupiny je vermikulit [4, 5, 6]. 

Skupina chloritů 

Skupina chloritů je tvořena 2:1 vrstvami, které jsou odděleny mezivrstevní oktaedrickou 

sítí. Mezi vrstvy nemůže vnikat voda. Patří zde např. schuchardit, pennin, chamosit, sudoit 

[4, 5, 6]. 

2.1.1.1. Minerály skupiny serpentinu-kaolinitu 

Minerály podskupiny kaolinu vznikají zvětráváním nebo nízkoteplotní hydrotermální 

přeměnou živcových hornin. Přeplavením těchto hornin vznikají jíly, jejichž podstatnou 

součástí je kaolinit a jsou rozsáhle průmyslově využívány [1]. 

V přírodě se lze setkat jak s dobře vyvinutými tabulkovitými krystaly (př. cronstedtit), 

tak také s velice jemnozrnnými agregáty různých typů, které tvoří například kaolinit. Hlavní 

příčinou různorodé morfologie částic je široká variabilita strukturního uspořádání těchto 

minerálů. Struktura fylosilikátů skupiny serpentinu-kaolinu je složena z vrstev 1:1 (Obr. 3), 

proto také bývají označovány jako 1:1 fylosilikáty. Vrstvou typu 1:1, neboli také dvojvrstvou 

kaolinitového typu, je označována dvojvrstva tvořená jednou tetraedrovou a jednou 

oktaedrovou sítí. V této dvojvrstvě jsou v rovině, která je tvořena nesdílenými vrcholy 

oktaedrů, uloženy místo kyslíků hydroxylové skupiny. Na povrchu vrstev neexistují 

nenasycené valence a iontová výměna je tedy možná jen v omezené míře na přerušených 

nenasycených vazbách na okrajích vrstev. Molekuly vody nemohou mezi vrstvy pronikat, 

proto minerály této skupiny nebobtnají (neexpandují) [1, 8]. 
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Obr. 3 Schématické zobrazení struktury 1:1 fylosilikátů (pohled podél roviny vrstev) [1]. 

Spojení vrstev 1:1 je realizováno pomocí systému vodíkových vazeb, neboť rovina 

aniontů oktaedrické sítě vrstvy 1:1, která sousedí s tetraedrickou sítí následující vrstvy, 

je u těchto fylosilikátů tvořena skupinami OH, což je předpoklad pro existenci mezivrstevních 

vodíkových vazeb O-H…O. Donorová část O-H směřuje od oktaedrické sítě k tetraedrické síti 

následující 1:1 vrstvy a akceptorová část vazby H…O je poté zprostředkovaná mezi 

vodíkovým atomem a bazálním kyslíkem této sítě (Obr. 3) [1]. 

Chemické složení minerálů skupiny serpentinu-kaolinu lze vyjádřit obecným 

krystalochemickým vzorcem: 

++ 23( zy RR □ 45
3

23 )()),()( OHOFeAlSi wwzy
+

−−− , 

kde w = 2 y + z – 3 a náboj x vrstvy 1:1 je roven 0. Veličinou R jsou označeny oktaedrické 

kationty a mezi R2+ náleží především Mg2+, Fe2+, Ni2+ a Mn2+. Mezi R3+ pak patří Al3+, 

Fe3+, Cr3+, symbol □ odpovídá vakantní pozici [1, 6]. 

Kaolinit 

Kaolinit je základní součástí kaolinu. Vedle něj se v kaolinu nachází také další minerály, 

jako jsou jiné fylosilikáty, živce, křemen, rutil, hematit, ilmenit, zirkon, uhličitany, sulfidy 

a různé druhy železa a oxidu hlinitého, hydroxidy nebo oxo-hydroxidy. Konečné složení 

struktury závisí na geologickém procesu, který proběhl v průběhu zvětrávání mateřské 

horniny (převážně žuly, rhyolitu, syenitu, trachytu, ruly a arkóny) [3]. 
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Kaolinit Al2Si2O5(OH)4 je 1:1 vrstvený hlinitokřemičitan. Jeho mikrokrystalky jsou 

přibližně velké 2 mikrometry a se skládají asi z 50 silikátových vrstev, které jsou 

zprostředkovány vodíkovými můstky a van der Walsovými silami. Každá vrstva se skládá 

z hlinitanových oktaedricky uspořádaných podvrstev, bezprostředně sousedícími 

s uspořádanými podvrstvami křemičitanových tetraedrů. Kaolinit 1:1 je znázorněn na Obr 4. 

Atomy kyslíku jsou ve formě hydroxylových skupin vázány výhradně k atomům hliníku. 

Nejvíce hydroxylových skupin je umístěno na hlinitanech, které jsou ukončeny na ploše 

(0 0 1) a přiléhají k sousedním vrstvám spojených vodíkovými vazbami 

[1].

 

Obr. 4 Krystalová struktura kaolinitu zobrazena z přední hydroxylové (0 0 1) strany 

(vlevo), boční (uprostřed) a siloxanové strany (0 0 1) (vpravo). Bílé koule představují vodík,, 

červené kyslík, fialové hlinitan a žluté křemičitan. Tečkované čáry znázorňují obecné 

elementární buňky kaolinitu a plné čáry jednoduché elementární buňky [11]. 

Zadní dvojvrství je široké 7,1 – 7,2 Å. Na povrchu kaolinitu neexistují nenasycené 

valence. Malá adsorpce vyměnitelných bází je podmíněna defekty vazeb na okrajích 

základních strukturních jednotek a závisí na stupni krystalinity. Podle pravidelnosti 

uspořádání základních dvojvrstev nad sebou se rozlišují dva krajní strukturní typy:  

• Kaolinit T, který je triklinický a dobře uspořádaný. 

• Kaolinit pM, pseudomonoklinický, ve kterém nastává posun hlavně ve směru 

osy b [12]. 

Mezi oběma typy existují časté přechody, které lze snadno rozlišit pomocí rtg. metod [12]. 

Titan se vyskytuje v kaolinitu jak substituovaný v kaolinitové mřížce tak ve formě 

volného oxidu. Ve spojení s kaolinitem se často vyskytuje anatas, jehož zastoupení může být 
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od nuly až do několika procent. V kaolinitu bohatého na titan je v průměru 86 % celkového 

titanu ve formě TiO2 [13]. 

Tepelné reakce minerálů skupiny kaolinu jsou složeny ze čtyř hlavních teplotních procesů, 

které probíhají během kalcinace kaolinitu: 

• dehydroxylace kaolinitu na metakaolinit 

Al2O3.2SiO2.2H2O  →
°− C700450  Al2O3.2SiO2 + 2H2O (g) 

• vytvoření Al-Si spinelové fáze z metakaolinitu 

2(Al2O3.2SiO2)  →
°− C1050925  2Al2O3.3SiO2 + SiO2 (amorfní) 

• tvorba mulitu 

3(2Al2O3.3SiO2)  →
°≥ C1050  2(3Al2O3.2SiO2) + 5SiO2 

• krystalizace crystobalitu z amorfního oxidu křemičitého 

SiO2 (amorfní)  →
°≥ C1200  SiO2 (crystobalit) [3]. 

Tepelný rozklad kaolinitu na termodynamicky stabilní fáze, např. mulit a crystobalit, 

je mnohem komplikovanějším procesem než je uvedeno v předchozích rovnicích. 

Odstraňováním zbývajících hydroxylových skupin z metakaolinitu se současně vytváří 

několik fází a několik mechanismů vytváření mulitu. Kromě experimentálních podmínek 

(rychlost ohřevu, hmotnost vzorku, použitá metoda, atd.) je průběh procesu také ovlivňován 

dalšími faktory, např. původní strukturou kaolinitu, tlakem, parciálním tlakem vodní páry, 

mechanickým ošetřením, zpracováním vzorků, atd. [3]. 

Kaolinit se využívá v mnoha oblastech, například v medicíně, zemědělství, stavebnictví, 

v inženýrství životního prostředí, při zpracování nerostných surovin a v biotechnologiích. 

Je důležitou přísadou pro výrobu papíru, barev a plastů, také nosičem katalyzátoru 

v chemickém průmyslu a adsorbentem pro ionty těžkých kovů a organických i biologických 

sloučenin [10]. 

2.2. Fotoaktivní materiály a jejich vlastnosti  

Definice fotoaktivity je obtížná, protože jako taková není základní fyzikálně chemickou 

vlastností. Z vědeckého hlediska ji lze nejlépe definovat jako počáteční kvantový výtěžek 

idealizované fotokatalytické reakce, provedené za standardních reakčních podmínek. Stále 
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však nejsou určeny modelové reakce, které by byly pro charakterizaci fotoaktivity 

nejvhodnější a jaké podmínky by se měly volit jako standardní. I kdyby zde panovala shoda, 

naráželo by přesné stanovení příslušného kvantového výtěžku na značné experimentální 

potíže. Tyto potíže souvisí s nutností změřit intenzitu záření absorbovaného 

fotokatalyzátorem, což je v případě suspenzí i tenkých vrstev technicky obtížné. V praxi 

se proto za míru fotoaktivity obvykle považují počáteční rychlosti zvolených 

fotokatalytických reakcí v různých reaktorech [14]. 

Fotoaktivita fotokatalyzátorů je z aplikačního hlediska jejich nejvýznamnější vlastností. 

2.2.1. Základy fotokatalýzy 

Fotokatalytické schopnosti látek také závisí na jejich elektronové struktuře, kterou 

vysvětluje tzv. pásový model pevných látek. Podle tohoto modelu se elektrony v pevných 

látkách nacházejí v pásech dovolených energií, tzv. dovolených pásech. Dovolené pásy jsou 

vzájemně odděleny pásy zakázaných energií. Uvnitř zakázaných pásů nemohou elektrony 

nabývat energii. Obsazení energetických pásů elektrony rozhoduje o tom, zda je látka 

vodičem či izolantem. Valenční pás polovodičů je plně obsazený elektrony a leží 

na energetické hladině EV. Nejbližší pás k pásu valenčnímu je pás vodivostní, který bývá 

zpravidla neobsazený a nabývá vyšší energii EC. Polovodiče mají úzký pás zakázané energie 

Eg a vedou elektrický proud, jestliže dojde k excitaci elektronů do vodivostního pásu, 

například pomocí tepla či záření, a vzniká příslušný pár elektron – díra [15]. 

Energie zakázaného pásu je tedy rovna rozdílu energií pásů vodivostního a valenčního: 

Eg = EC – EV 

Šířka zakázaného pásu určuje povahu tuhé látky. Izolanty mají šířku zakázaného pásu větší 

než 3,5 eV, u polovodičů je tato šířka menší a u vodivých materiálů zakázané pásmo 

v podstatě chybí. Zakázané pásmo je schématicky znázorněno na Obr. 5. 
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Obr. 5 Schématické znázornění zakázaného pásma [16]. 

Fotokatalytická aktivita je schopnost materiálu tvořit pár elektron (e-) – díra (h+) 

v důsledku působení ultrafialového záření. Heterogenní fotokatalýzu lze rozdělit na katalýzu 

a citlivou fotoreakci. Katalyzovaná fotoreakce začne probíhat při dopadu světla na polovodič: 

Fotokatalyzátor →
νh  e–+ h+ 

e– + h+ →  teplo [17]. 

Základní princip heterogenním fotokatalýzy lze charakterizovat následovně. Polovodič 

(CS) je charakterizován elektronovou strukturou, ve kterém je obsazena nejvyšší energetická 

skupina, tzv. valenční pásmo (vb), a nejnižší neobsazenou skupinou, vodivostním pásmem 

(cb), které jsou odděleny pásmem zakázané energie. Když je energie fotonu vyšší nebo 

se rovná energií zakázaného pásu, je energie absorbována částicí polovodiče, přejde elektron 

z valenčního pásma do pásma vodivostního a současně se vytváří ve valenčním pásmu díra 

(h+). K rekombinaci elektronů a děr může docházet buď uvnitř polovodičových částic nebo 

na jejich povrchu. Na povrchu může polovodič darovat elektrony akceptorům (A) nebo může 

pozitivní díra migrovat k povrchu a kombinovat se s elektronem z donoru (D). Tímto mohou 

být zahájeny následné katodické a anodické oxidačně redukční reakce (Obr. 6) [18]. 
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Obr. 6 Zjednodušený diagram heterogenního fotokatalytického procesu probíhajícího 

na osvětlené polovodičové části [18]. 

Na Obrázku 7 jsou znázorněny hodnoty zakázaných pásů pro vybrané polovodiče proti 

standardní vodíkové elektrodě (SHE).  

 

Obr 7 Poloha energetických hladin valenčního a vodivostního pásu pro různé polovodiče 

ve vodném prostředí při pH 0 proti SHE [16]. 

Mezi fotoaktivní matriály patří například ZnO, ZnS, WO3, CdS, Fe2O3, TiO2, a jiné [16]. 

ZnO je polovodič s pásmem zakázané energie 3,2 eV, proto může absorbovat 

jen UV záření s vlnovou délkou rovnou nebo menší než 385 nm. Sluneční spektrum obsahuje 

pouze 5% UV záření, proto je velká většina slunečních fotonů pro fotokatalýzu ZnO 

nepoužitelná. Z tohoto důvodu jsou omezené praktické aplikace v oblasti dekontaminace 

životního prostředí [19]. 

Sulfid zinečnatý ZnS patří mezi první objevené polovodiče a jeho využití je široké, 

například pro světelné diody (LED), elektroluminescenci, emitory, katalyzátory, ploché 

obrazovky, infračervená okna, senzory, lasery, atd. Jeho atomová struktura a chemické 

vlastnosti jsou srovnatelné s oxidem zinečnatým ZnO [20]. 
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Mezi fotoaktivní materiály lze také zařadit oxid wolframový WO3, který má zakázané 

pásmo energií 2,5 eV a může absorbovat modrou část slunečního záření (425 – 490 nm) 

až do vlnové délky 500 nm. Jeho vodivostní pásmo je však příliš pozitivní na to, aby mohl 

redukovat kyslík, proto je fotokatalytické odbourávání v rámci otevřeného obvodu prakticky 

nepoužitelné. Avšak bylo zjištěno, že tenký elektrodový film WO3 lze použít jako fotoanodu 

pro viditelné světlo, která podporuje fotoelektrochemické odstraňování několika organických 

látek znečišťujících prostředí [21]. 

Několik sloučenin včetně titaničitanu strontnatého (SrTiO3) či niobičnanu draselného 

(K4NbO7) vykazuje stejnou fotoaktivitu a stabilitu jako TiO2, ale mají téměř stejnou nebo 

dokonce vyšší energii zakázaného pásu a proto nejsou schopny využít viditelného světla [22]. 

Polovodičové katalyzátory získaly vedle oxidačních metod důležité místo při čištění 

odpadních vod. Za nejaktivnější fotokatalyzátor je považován TiO2 ve formě anatasu s pásem 

zakázané energie 3,2 eV, což odpovídá UV světlu o vlnové délce 388 nm [19]. 

Podrobným zkoumáním oxidu titaničitého se ukázalo, že lze tento efektivní a univerzální 

materiál s významnými vlastnostmi aplikovat v mnoha technologických aplikacích jako jsou 

fotokatalýza, fotovoltaické solární články či senzory. Tyto aplikace jsou důležitým řešením 

pro účinné udržení energie a také jako alternativní metody pro dekontaminaci vzduchu 

a vodních toků [23]. 

Na Obr. 8 jsou znázorněny hlavní oblasti aktivity TiO2 fotokatalýzy 

 

Obr. 8 Hlavní oblasti aktivity TiO2 fotokatalýzy [22]. 
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2.2.2. Výskyt titanu v přírodě, výroba titanu 

Titan se svým zastoupením 0,63% v zemské kůře patří mezi hojně rozšířené prvky. 

Je devátý v pořadí mezi všemi prvky a druhý mezi přechodnými kovy [24]. 

V přírodě se titan vyskytuje jako ilmenit FeTiO3, titanit CaTiO[SiO4], perovskit CaTiO3, 

nebo jako krystalky oxidu titaničitého v jedné ze tří krystalických forem: rutil, anatas, brookit, 

jejichž krystalové struktury jsou znázorněny na Obrázku 9. Jednotlivé modifikace podléhají 

při zahřívání vratným polymorfním přeměnám: 

anatas  →←
°C860  brookit  →←

°C1040  rutil [25, 26]. 

 

 

Obr. 9 Krystalová struktura (a) anatas, (b) brookit, (c) rutil [26]. 

Nejdůležitější nerosty obsahující titan jsou ilmenit (FeTiO3) a rutil (TiO2). Ilmenit 

je černý pískový materiál, který se těží v Kanadě, USA, Austrálii, Skandinávii a Malajsii, 

zatímco rutil se nalézá a zpracovává především v Austrálii [24]. 

Výroba titanu 

Kovový titan se získá Krollovou metodou, redukcí TiCl4 vápníkem, hořčíkem nebo 

sodíkem. Potřebný chlorid titaničitý TiCl4 se získává z ilmenitu, popřípadě rutilu, zahříváním 

s uhlíkem v proudu chloru: 

2 FeTiO3 + 7 Cl2 + 6 C  →
°C900  2 TiCl4 + 2 FeCl3 + 6 CO 

Vzniklý TiCl4 se následně oddělí frakční destilací od FeCl3 a ostatních nečistot. Poté 

se redukuje roztaveným hořčíkem v uzavřené peci v  argonové atmosféře: 

TiCl4 + 2 Mg  →
°− C1150950  Ti + 2 MgCl2 

Vzniklý MgCl2 se společně s přebytečným hořčíkem odstraňuje vyluhováním vodou, 

rozpouštěním ve zředěné kyselině chlorovodíkové nebo desilací. Zbytek, titanová „houba“, 
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který zůstává po tomto zpracování, se drtí a čistí vyluhováním v lučavce královské (směs 

koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3). Poté se přetavuje 

v ochranné atmosféře argonu nebo ve vakuu a odlévá se do ingotů. Při použití sodíku místo 

hořčíku nedochází v základním procesu k podstatným změnám. Výhoda spočívá ve vzniku 

snadno vyloužitelného produktu vedle titanu. Titan získaný redukcí sodíkem je granulovaný 

a zpracovává se dále odlišnými způsoby než v případě, kdy byl k redukci použit hořčík [27]. 

2.2.3. Chemické a fyzikální vlastnosti titanu 

Běžný titan je kov ocelového vzhledu, pevný a poměrně tvrdý. Čistý titan je kujný 

a tažný. Vyleštěný titan nereaguje při běžné teplotě prakticky s žádným prvkem a rozpouští 

se až v silných minerálních neoxidujících kyselinách (HCl, H2SO4), ale velmi obtížně [27]. 

I když má kovový titan velmi malou hustotu 4530 kg.m-3 (asi 57% hustoty oceli), 

vykazuje dobrou mechanickou pevnost. Slitiny titanu s hliníkem nebo cínem vykazují 

ze všech technicky významných kovů nejvyšší hodnotu poměru pevnosti ku hmotnosti. 

Hlavní použití titanu je stále v leteckém průmyslu, kde slouží jako konstrukční materiál i jako 

materiál na výrobu motorů. Také je široce využíván na konstrukce v chemickém průmyslu 

nebo jako odolný materiál k výrobě různých námořních zařízení [27]. 

2.2.4. Sloučeniny titanu 

V podskupině titanu roste s rostoucím atomovým číslem stabilita sloučenin s prvky 

ve vyšších oxidačních stavech a nejstabilnější jsou tedy sloučeniny prvků v oxidačním stavu 

IV. Sloučeniny titanu lze dále nalézt v oxidačních stavech III, II, které jsou barevné a mají 

redukční vlastnosti, nebo ve stavech 0, -I, -II a tyto sloučeniny jsou bezbarvé [25]. 

Při teplotách nad 600°C je titan značně reaktivním prvkem. Velkou afinitu projevuje vůči 

většině nekovů, zejména pak ke kyslíku, dusíku, síře, uhlíku i halogenům [25]. 

Karbid titanu TiC je šedočerná, mimořádně tvrdá látka s vysokým modulem pružnosti 

a bodem tání, dobrou odolností proti korozi, vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí. Karbid 

titanu je využíván v mnoha oblastech od řezných nástrojů až po jaderné materiály. Je jednou 

z výchozích složek pro výrobu slinutých karbidů, ocelových tmelených kovových součástí 

a plasmou stříkaných povlaků odolným proti opotřebení [28]. 
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Nitrid titanu TiN má stejně jako karbid titanu vysokou teplotu tání, vysokou tvrdost 

a je odolný proti opotřebení. Lze jej použít v různých aplikacích, například na supertvrdé 

vrstvy, difúzní bariéry v mikroelektronice nebo v letectví [29]. 

Halogenidy titanu jsou známy od TiII do TiIV. Fluorid titaničitý TiF4 lze efektivně použít 

pro organické syntézy například u aldehydů a ketonů [30]. 

Bezbarvý, kapalný chlorid titaničitý TiCl4 hydrolyzuje podobně jako fluorid titaničitý 

a na vlhkém vzduchu dýmá. Je základní surovinou pro výrobu titanu a mnoha sloučenin 

používaných v průmyslu. Také slouží k výrobě Ziegler – Nattových katalyzátorů, které jsou 

široce využívány v průmyslových procesech k polymeraci olefinů (ethylenu) [31, 32]. 

Nejběžnější sloučeninou titanu je oxid titaničitý TiO2, který je poměrně chemicky stálý, 

ale dá se dále redukovat na řadu nestechiometrických oxidů. Oxid titaničitý, který vzniká 

za vysokých teplot je porézní, jako pasivní vrstva nemá ochranné účinky, a proto se musí 

tavení, odlévání i svařování provádět v ochranné argonové atmosféře nebo ve vakuu [32, 33]. 

Oxid titaničitý lze připravit hydrolýzou TiCl4 nebo TiOSO4 jako bílou látku: 

TiCl4 + 2 H2O → TiO2 + 4 HCl 

TiOSO4 + H2O → TiO2 + H2SO4 

Ve vodě a zředěných kyselinách je nerozpustný, i když byl získán v amorfním stavu [25]. 

Jemně rozemletý TiO2 se používá jako nátěrová hmota (tzv. titanová běloba) a je bělícím 

činidlem běžně používaným v potravinářském a kosmetickém průmyslu. V České Republice 

je největším světově známým výrobcem PRECHEZA a.s. Přerov [34]. 

Typ oxidu titaničitého, který je používán jako pigment se liší od typu, který je používán 

jako fotokatalyzátor. V obou případech je oxid titaničitý polovodič a je chemicky aktivován 

světelnou energií [22]. 

Titan v anatasové fázi byl často používán jako fotokatalyzátor pro rozklad obtížně 

rozložitelných organických látek jako jsou herbicidy, pesticidy a syntetická barviva ve vodě 

a v ovzduší, protože je vysoce aktivní, stabilní vůči UV záření a cenově dostupný. Malé 

částice prášku se však shlukují do větších celků, což působí nepříznivě nejen na výkon 

katalýzy, ale také způsobuje potíže při jejich odstranění z vody po fotokatalytické reakci [35]. 
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K TiO2 bylo přidáváno mnoho různých kovů nebo oxidů kovů tak, aby mohl materiál 

využívat světla ve viditelné oblasti. Avšak pátrání po polovodiči, který podporuje 

fotokatalytické reakce s vysokou účinností při viditelném světle, zatím nebylo úspěšné [36]. 

Výzkumné úsilí je zaměřeno na syntézu kompozitních materiálů, které kombinují 

vlastnosti dvou a více materiálů v jediném výrobku. Syntéza kompozitních materiálů klade 

zvláštní důraz na fixaci s ušlechtilým kovem nanočástic na oxidy jako jsou SiO2, TiO2 

a Al2O3. Tyto oxidy jsou zajímavé díky jejich dostupnosti, snadné manipulaci, nízké toxicitě 

a nízké ceně. Také poskytují dobrou mechanickou pevnost, teplotní stabilitu, velký specifický 

povrch a umožňují adsorpci různých látek a organických ligandů na jejich povrchu. Oxid 

hlinitý je proto využíván jako adsorbent při čistění odpadních vod. Vynikající adsorpční 

schopnosti vykazuje TiO2 a to jak ve své původní formě nebo jako kompozit s řadou 

nanočástic [37]. 

Oxidy, sulfidy a jiné nanočástice mohou být ukotveny na vhodný substrát, čímž jsou 

získány kompozitní materiály, které si zachovávají své fotokatalytické vlastnosti. Vhodným 

substrátem pro ukotvení různých typů nanočástic jsou vrstevnaté silikáty. Zárodky nanočástic 

jsou zachycovány v místech se zvýšeným lokálním nábojem. Nanočástice mohou díky své 

velikosti procházet buněčnými membránami a poškodit organismus, proto jejich ukotvení 

na matrici snižuje riziko pro životní prostředí i lidské zdraví. 

2.3. Fotoaktivní kompozitní materiály a jejich stabilita 

Kompozitní materiály jsou heterogenní materiály složené ze dvou a více odlišných složek 

nebo fází, přičemž složky musí být obsaženy nejméně z 5 % a významně se lišit svými 

mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi od vlastností jednotlivých složek. 

Kompozity jsou složeny z matrice, kterou je kontinuální součástka, a výztuže (zpevňující 

fáze), kterou mohou být vlákna či kulovité částice [38]. 

2.3.1. Fotoaktivita kompozitního kaolinitu s TiO2 

V současné době jsou nejčastěji studovaným fotokatalyzátorem nanočástice TiO2. Slibné 

vlastnosti k vysoké fotokatalytické aktivitě má modifikace TiO2, anatas [39]. 

Hlavní aplikace anatasu je v oblasti fotokatalýzy, zejména při degradaci kontaminantů 

v životním prostředí. Fotodegradační činnost TiO2 je prokázána odbouráváním s modelovými 

látkami přítomnými jak v kapalné tak v plynné fázi. Anatas lze použít k rozkladu organických 
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látek, fenolů a pesticidů v kapalné fázi, např. ve znečištěných vodách. V plynné fázi bylo 

pozorováno odbourávání oxidů dusíku, toluenu a formaldehydu. Rychlost rozkladu 

lze sledovat pomocí změny absorpce barviva v UV-VIS oblasti [39]. 

Navzdory skutečnosti, že je TiO2 považován za materiál s velmi nízkou toxicitou, existuje 

mnoho studií, zabývajících se možnými riziky částic TiO2. Sledování rizik je důležité 

v průběhu celého životního cyklu materiálu, který obsahuje částice TiO2, jež se mohou 

potenciálně uvolňovat do životního prostředí během výroby, používání či likvidace. Barvy 

obsahující nanočástice fotokatalyzátorů stejně jako polymerní TiO2 nanokompozity, 

představují možné riziko při uvolnění nanočástic v důsledku zhoršení soudržnosti materiálu. 

Růst a kotvení nanočástic TiO2 na povrchu vhodného substrátu zabrání jejich uvolňování, 

zatímco substrát může představovat inertní část, nebo může obohatit finální kompozit o další 

doplňkovou funkci [40]. 

Fylosilikáty jsou bohaté na přírodní materiály s širokou škálou praktických aplikací 

(např. jako sorbenty těžkých kovů Cd, Zn, Pb,). Vzhledem k jejich unikátním 

krystalochemickým vlastnostem, představují fylosilikáty vhodnou matrici pro ukotvení 

nanočástic TiO2. Přípravou těchto kompozitních materiálů lze obecně získat následující dvě 

výhody. Nanočástice TiO2 jsou upevněny na povrchu vhodných částeček matrice s velikostí 

částic v řádu mikrometrů, což umožňuje snadnější manipulaci s materiálem. Dále je snížen 

možný vliv na životní prostředí, způsobené uvolněním nanočástic, z důvodu vyšší tendence 

sedimentace kompozitů [41, 42]. 

Nejstudovanějším fylosilikátem využívaným jako nosič TiO2 je montmorillonit s vysokou 

sorpční kapacitou, díky níž nalézá své uplatnění také jako sorbent [41, 42]. 

Dalším možným fylosilikátem použitým ke kotvení částic TiO2 je kaolinit, který může 

měnit acidobazické vlastnosti povrchu katalyzátoru, bránit rekombinaci páru elektron – díra 

a zabránit vzniku agregátů TiO2 v suspenzi [40]. 

Při studiu fotoaktivního kompozitu je nutné znát nejen jeho fotoaktivní účinnost, ale také 

možná rizika jeho používání. 
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2.3.2. Metody studia stability 

Jedním z teoretických postupů, který odhadne, zda bude materiál stabilní či nikoli, 

je molekulární modelování. 

Modelovací strategie zahrnuje veškeré nakládání s modelem od jeho stavby, 

přes geometrickou optimalizaci, až po výpočty energií a další analýzy, které jsou 

na optimalizovaném modelu prováděny. Modelovací strategie se mění v závislosti 

na případech a pouze její vhodné nalezení pro daný problém zajišťuje dosažení věrohodných 

výsledků [41]. 

Modelování je přínosné zvláště při zkoumání vnitřně neuspořádaných struktur. Například 

ve spojení s termogravimetrickou analýzou (TGA) lze z modelu odhadnout hodnotu 

mezirovinné vzdálenosti, nebo pokud jsou známy experimentální hodnoty mezirovinné 

vzdálenosti, lze získat informaci o množství vody v mezivrství [41]. 

„Pro nalezení globálního minima modelu je nutno použít deterministickou metodu 

generování iniciálních modelů skrze systematické translace a rotace nanočástic podél celého 

substrátu, aby těmito iniciálními modely došlo k co nejúplnějšímu pokrytí potenciálové 

plochy. Finálním modelem je model s nejnižší celkovou potenciální energií, ze kterého 

je počítána adhezní energie [41].“ 

Iniciální model musí být stavěn s přihlédnutím na informaci, kterou chceme obdržet. 

Například při zjišťování adheze nanočástic na povrchu by měl model jílového substrátu 

obsahovat více vrstev. Při výpočtu adhezní energie musí model obsahovat pouze jednu 

nanočástici, aby nedocházelo k jejich vzájemnému ovlivňování [41]. 

Vzájemná interakce mezi nanočásticí a substrátem je vyjádřena pomocí adhezní energie: 

Ead = (Etot,NP + Etot,S) – Etot 

kde Etot odpovídá celkové potenciální energii nanočástice ukotvené na substrátu 

(nanokompozitu), Etot,NP celkové potenciální energii nanočástice a Etot,S celkové potenciální 

energii substrátu. Jednotlivé energie jsou vyjádřeny v jednotkách [kcal] a byly vypočteny 

pomocí univerzálního silového pole [41]. 

Stabilita modelu je dána hodnotou celkové potenciální energie, vypočtené pomocí 

univerzálního silového pole pro celý model dohromady, kde jsou zahrnuty nanočástice, 

substrát a molekuly a ionty v mezivrství. Za stabilní jsou považovány ty modely, které mají 

celkovou potenciální energii zápornou [41]. 
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Stabilitu kompozitních materiálů lze studovat jak teoreticky, pomocí molekulárního 

modelování, tak experimentálně. V případě experimentálního hodnocení lze na kompozitní 

materiál nahlížet jako na odpad a mohou být použity napříkad metody sledování 

vyluhovatelnosti odpadů. Ústředním problémem je v mnoha případech vyluhování škodlivých 

látek z odpadů, které mohou mít nepříznivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Soubor 

testů charakterizující vyluhování lze použít ke klasifikaci odpadů, včetně reakcí, které mohou 

probíhat působením vnějších vlivů s následným uvolněním složek. V případě fotoaktivního 

kompozitu je nutné především studovat mobilitu nano strukturních částic TiO2, protože tyto 

částice představují potenciální riziko pro životní prostředí [42]. 

3. Experimentální část 

3.1. Použité metody a postupy 

3.1.1. Atomová absorpční spektrometrie  

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) je metodou kvantitativní elementární analýzy 

pro více než 60 převážně kovových prvků. Pro sledování atomových spekter je potřeba 

měřenou látku převést na formu volných atomů v plynné fázi. Tento proces se nazývá 

atomizace a vyžaduje prostředí s vysokou teplotou (2000 až 3000 K). Atomizace se provádí 

plamenově nebo elektrotermicky [43]. 

Plamenová atomizace 

Analyzovaný roztok se proudem oxidovadla ve zmlžovači převede na aerosol, smísí 

se s plynným palivem a proudí do hořáku, kde se směs zapálí. Plamenem prochází primární 

záření ze zdroje. Běžně se používá směs acetylen – vzduch, kde se teplota pohybuje kolem 

2500 K, nebo směs acetylen – oxid dusný s teplotou asi 3000 K. Teplota v plameni není všude 

stejná, a proto se hovoří o tzv. plamenovém profilu. Obecně platí, že čím vyšší disociační 

energii má příslušný oxid, tím níže v plameni vykazuje plamenový profil maximum. 

Na Obr. 10 jsou schématicky znázorněny jednotlivé zóny plamene a plamenové profily 

některých prvků [44]. 
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Obr. 10 Jednotlivé zóny plamene a plamenové profily prvků s různou disociační energií 

[44]. 

V předehřívací zóně se topné plyny zahřívají na zápalnou teplotu. V primární reakční zóně 

dochází k reakcím spalování za tvorby značně reaktivních radikálů a je zdrojem velkého 

molekulárního záření. Na primární reakční zónu navazuje sekundární reakční zóna, 

kde dochází ke spalovacím reakcím s kyslíkem z okolní atmosféry. V závislosti na poměru 

paliva a okysličovadla ve směsi plynu procházející hořákem, se mezi primární a sekundární 

reakční zónou může vyskytovat tzv. mezireakční zóna, která není ovlivněna kyslíkem z vnější 

atmosféry, a proto je vhodná pro atomizaci prvků, které tvoří stabilní oxidy [45, 46]. 

Úplný atomový absorpční spektrometr tvoří čtyři základní části: 

• zdroj rezonančních čar prvku, který se stanovuje 

• absorpční prostředí 

• monochromátor k izolaci rezonanční čáry z prošlého záření 

• indikační systém složený z detektoru, elektronického obvodu a měřidla k odečítání 

absorbance [45]. 

Přístroje mohou být jednopaprskové nebo dvoupaprskové. U dvoupaprskového systému 

je záření zdroje rozděleno na paprsek procházející absorpčním prostředím a paprsek 

referentní, čímž se odstraní vliv kolísání záření zdroje a měření je přesnější při zmenšeném 

šumu přístroje [45]. 

Sodík a draslík ve výsledném extraktu vzorku KATI 16 po vodném výluhu a sodík 

a hořčík ve výsledném extraktu vzorku KATI 66 byly změřeny na dvoupaprskovém 

jednokanálovém atomovém absorpčním spektrometru UNICAM 969 s plamenovou 

atomizací. 
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3.1.2. Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

Inductively coupled plasma (ICP) 

V atomové spektrometrii patří mezi budící zdroje plamen, elektrická jiskra nebo oblouk. 

Plamen má nízkou teplotu, která nestačí na ionizaci atomů o větších excitačních energiích 

a při nízkých obsazích prvků ve vzorku. Oblouk a jiskra dosahují vysokých teplot, ale mají 

velký matricový efekt. Uvedené nedostatky jsou odstraněny použitím indukčně vázané 

plasmy (dále jen ICP) [44]. 

Plasma vzniká při vybuzení v oblouku nebo jiskře při dodání dostatečného množství 

energie (např. zahřátím nad 3500 °C), která převyšuje ionizační energii atomů. Plasma 

je definovaná jako ionizovaný plyn, který obsahuje dostatečné množství elektricky nabitých 

částic. Počet kladných a záporných iontů je stejný, takže nevykazuje elektrický náboj, i když 

je celá soustava vodivá [44, 45]. 

Pro vytvoření plasmy se používají inertní plyny, nejčastěji argon nebo směs argonu 

a dusíku. Proud inertního plynu se ionizuje vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem. 

Vzorek ve formě roztoku nebo jemného prášku se přivádí do rozprašovače, ze kterého 

vychází jako kapalný aerosol a postupuje dále vnitřním válcem do plasmy [44, 45]. 

Teplota plasmy se snižuje úměrně se vzdáleností od hořáku, což umožňuje zvolit 

optimální teplotu v závislosti na povaze prvků ve vzorku [43]. 

Schéma zdroje pro AES – ICP je na Obr. 11. 

 
Obr. 11 Schéma zdroje pro ICP – AES [44]. 
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Výhody AES – ICP jsou: 

• stanovení těžce ionzovatelných prvků (př. B, P, Zr) 

• stanovení hlavních, vedlejších i stopových složek ve vzorku 

• malý šum 

• velmi dobrá mez stanovitelnosti, pro většinu prvků leží v intervalu 0,1 – 10 ppb 

• spolehlivé výsledky 

Podle typu použitých detektorů lze touto metodou stanovit až 70 prvků [43, 44, 45]. 

Vyloužené množství vybraných prvků ve výsledných extraktech byly stanoveny 

na atomovém emisním spektrometru JY 24 s indukčně vázanou plazmou. 

3.1.3. Iontově výměnná chromatografie 

Chromatografie je jednou z nejvýznamnějších analytických metod, která umožňuje dělení, 

identifikaci a stanovení velkého počtu organických i anorganických látek. 

Počátkem 21. století rozdělil ruský botanik Cvet na sloupci sorbentu listová barviva, 

proto je považován za objevitele chromatografie. Jeho práce položily základ všem 

chromatografickým technikám [44]. 

Chromatografické metody zahrnují všechny operace založené sice na různých fyzikálně 

chemických principech, jimž je však společné postupné, mnohonásobně opakované vytváření 

rovnovážných stavů dělených látek mezi dvěmi, popřípadě i více fázemi [46]. 

Jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá fáze je pohyblivá (mobilní). Mobilní fází 

bývá buď plyn, poté se jedná o plynovou chromatografii, v případě kapalné mobilní fáze 

o kapalinovou chromatografii [47]. 

Chromatografický proces 

Nástřik do chromatografické kolony tvoří vzorek složený z dvojice látek (složek). 

Nejdříve se utvoří eluční pás (zóna) obsahující směs obou složek. Složky jsou dále unášeny 

mobilní fází a v koloně naplněné sorbentem dochází k jejich separaci. Jakmile vystoupí první 

látka z kolony, detekční systém indikuje její přítomnost a zaznamená eluční pík. Když vyjdou 

obě rozdělené látky, jsou zaznamenány dva eluční píky. Popis dělení je vidět na Obr. 12 

[46, 47]. 
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Obr. 12 Průchod separovaných látek kolonou a jejich záznam 

K – chromatografická kolona, V – vstup mobilní fáze do kolony, D – detektor,            

Z – zapisovač, P – pisátko zapisovače, E – eluční křivka (pík), A, B – analyzované 

složky [44]. 

Podstatou iontové výměny jsou elektrostatické interakce, při nichž rozhoduje velikost 

a náboj iontu, jeho koncentrace, relativní permitivita prostředí, iontová síla, disociační 

konstanta ionogenních skupin měniče analytu a tedy i pH mobilní fáze. Také se zde uplatňuje 

difúze měničem iontů, adsorpční síly nebo hydrofobní interakce. Pro iontovou výměnu platí: 

• Iontově výměnná interakce roste s rostoucím nábojem iontu při malé koncentraci 

a běžné teplotě. 

• Při stejném náboji roste s rostoucím atomovým číslem. 

• Při vysokých teplotách a koncentracích iontů se rozdíly v afinitě a k měniči 

smazávají. 

• Velké organické ionty mají velkou afinitu k měničům iontů. 

Stacionární fázi mohou být organické polymery s velkou kapacitou pro dávkované vzorky 

nebo materiály na bázi silikagelu, které jsou účinnější a rovnováha se ustavuje rychle [47]. 

Jako mobilní fáze se používají vodné tlumivé roztoky, jejichž ionty jsou v dynamické 

rovnováze s ionty měniče. S rostoucí koncentrací protiontů budou zadržovány tyto ionty 

měničem více a eluce analytů z kolony bude rychlejší [47]. 
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Iontově výměnná chromatografie se používá pro látky iontové povahy, mezi něž patří 

silné elektrolyty, ale také slabé elektrolyty, které lze převést na iontovou formu disociací 

či protonizací. Velmi často se tato metoda používá k analýze aminokyselin, při čištění peptidů 

a proteinů, ale také některých neutrálních látek, které lze převést na nabité ionty 

(např. komplexy kyseliny borité) [47]. 

Ke stanovení uvolněných síranů ve výsledném extraktu byl použit iontový chromatograf 

fy WATERS s vodivostním detektorem Waters 431. 

3.1.4. Měření pH 

Měření pH je jednou z metod přímé potenciometre. V praxi se k měření pH roztoků 

nejčastěji používá skleněná elektroda. 

Iontově selektivní elektroda se skleněnou membránou pro měření pH, tzv. skleněná 

elektroda, je tvořena skleněnou membránou ve formě tenké skleněné baničky a je vyrobena 

ze speciálního sodno-vápenatého skla. Skleněná banička je natavena na hrubší skleněnou 

trubici. Uvnitř baničky je tzv. vnitřní roztok skleněné elektrody, kterým může být roztok HCl, 

nebo roztok pufru s přídavkem KCl. Vnitřní roztok je nasycen AgCl a do roztoku je ponořen 

stříbrný drátek pokrytý AgCl. Stříbrný drátek ponořený do vnitřního roztoku představuje 

vnitřní referenční elektrodu [48]. 

Při měření pH se skleněná membrána chová jako iontoměnič, dochází k reakci iontové 

výměny jak na vnitřní tak na vnější straně membrány a vzniká membránový potenciál [48]. 

U všech získaných extraktů bylo ihned změřeno pH pomocí pH metru inoLab SenTix 41 

s kombinovanou elektrodou s vestavěným teplotním čidlem. Jako měrná elektroda byla 

použita skleněná elektroda a srovnávací elektroda kalomelová. 

Postup měření výsledných extraktů 

Před vlastním měřením bylo ověřeno pH funkčnosti elektrody pomocí pufrů Technical 

Buffer o pH 4,01, pH 7,00 a pH 10,01 WTW D-82362 Weilheim. 

Kombinovaná elektroda byla důkladně opláchnuta demineralizovanou vodou, osušena 

a poté ponořena do kádinky s výsledným extraktem. Po ustavení číselné hodnoty na displeji 

přístroje bylo odečteno pH výsledného extraktu. Postup byl stejný u všech získaných extraktů. 
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3.1.5. Měření měrné elektrické vodivosti 

Konduktometrie je metoda, při níž se měří elektrická vodivost, která charakterizuje 

schopnost roztoku vést elektrický proud. Iontovou elektrickou vodivost vykazují vedle 

roztoků také taveniny, tuhé elektrolyty a koloidní systémy. Jejich vodivost je ve srovnání 

s kovovými vodiči nižší a je závislá na koncentraci iontů, velikosti jejich náboje a na jejich 

pohyblivosti [50]. 

Vodivost byla měřena pomocí konduktometru inoLab Cond 730.  

Postup měření 

Měření vodivosti výsledných extraktů bylo obdobné jako při měření pH. Elektroda byla 

ponořena tak, aby roztok pokryl celou její spodní část. Po ustavení číselné hodnoty na displeji 

byla odečtena vodivost výsledného extraktu. 

3.1.6. Struktura materiálu 

Ke studiu povrchu materiálu byl použit řádkovací elektronový mikroskop v režimu 

sekundárních elektronů (SE) doplněný rentgenovým difrakčním spektrometrem, PHILIPS 

XL .30 

Řádkovací elektronový mikroskop pracuje s úzkým elektronovým paprskem. Obraz 

vytváří emitované primární a sekundární elektrony, které vznikly interakcí atomů vzorku 

s ionizujícím zářením. Ionizujícím zářením může být svazek iontů, elektronů nebo fotonů. 

Buzení elektrony má význam především pro Augerovu spektrometrii a ve srovnání s ionty 

nebo fotony má podřadnou roli. Elektrony jsou dále přijímány detektorem a vytváří 

tak souvislý obraz analyzovaného vzorku [49]. 

Elektrony jsou emitovány evakuovaným válcem z wolframového vlákna a urychlovány 

anodou na objektivovou čočku, která usměrňuje paprsek do malého prostoru na povrchu 

vzorku. Objektivová čočka obsahuje cívky, pomocí kterých elektronový paprsek rastruje 

povrch vzorku bod po bodu [49]. 

Povrch zkoumaného materiálu lze sledovat v režimu sekundárních (SE) nebo odražených 

elektronů (BSE). SE dektorem lze dosáhnout výraznějšího efektu povrchu vzorku 

(trojrozměrný obraz), s BSE detektorem je možno získat materiálový kontrast. Signál BSE 

závisí na průměrném atomovém čísle. S rostoucí hodnotou atomového čísla je signál 

intenzivnější a místa s prvky o vyšších atomových číslech jsou světlejší [50]. 
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Původní vzorky a tuhé zbytky získané z vodného výluhu a z výluhu 

v nejsilnějším prostředí kyseliny chlorovodíkové byly zkoumány pomocí elektronového 

mikroskopu. Jelikož byl materiál nevodivý, musel být před analýzou upraven naprášením 

v naprašovačce Sputter Coater SC 7640. Na terčíky byla nalepena oboustranná průhledná 

páska, na níž se nasypaly jednotlivé vzorky. Terčíky se umístily do naprašovačky a vzorky 

byly naprášeny vodivým materiálem, zlatem a palladiem. 

3.2. Charakteristika studovaných kompozitů 

Studium stability bylo provedeno na dvou základních materiálech označených KATI 16 

a KATI 66. V původním vzorku kaolinitu nebyl TiO2 téměř obsažen a byl do něj vpravován. 

Studované vzorky se liší v procentech obsaženého TiO2 a ve způsobu úpravy. Vzorek 

KATI 16 byl sušen při 100°C, vzorek KATI 66 byl kalcinován při teplotě 600°C. Složení 

původních vzorků bylo stanoveno rentgenovou fluorescenční spektrometrií, výjimkou jsou 

prvky Ca, Mg a Na, které byly stanoveny po úplném rozkladu vzorku metodou AES – ICP. 

Složení původního vzorku, vzorku KATI 16 a KATI 66 je uvedeno v Tab. 1. 

Tabulka 1: složení původního materiálu a vzorků se zvýšeným obsahem TiO2 uvedených 

v hmotnostních procentech. 

 
původní 
materiál 
[hm. %] 

KATI 16 
[hm. %] 

KATI 66 
[hm. %] 

Al2O3 35,2 11,85 13,5 

SiO2 50,3 18,54 22,1 

SO3 0,0013 0,941 0,314 

K2O 1,12 0,378 0,45 

Ca 0,086 0,054 0,030 

Mg 0,035 0,042 0,028 

Na 0,290 0,340 0,280 

TiO2 0,81 51,01 58,3 

Fe2O3 0,57 0,214 0,24 

zž 10,9 16,00 4,6 

suma 99 99 99 
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3.2.1. Stanovení podílu sušiny a hmotnosti analytického vzorku 

Navážka cca 5 g vzorku byla vysušena v kelímku 4 hodiny při teplotě 105 ± 5°C 

v souladu s postupy podle ISO 11465 do konstantní hmotnosti. Podíl sušiny v analytickém 

vzorku byl vypočten podle rovnice: 

W

D

M

M
DR .100=  

DR………podíl sušiny v analytickém vzorku v [%], 

MD………hmotnost vysušeného analytického vzorku v [kg], 

MW……...navážka analytického vzorku odpadu pro stanovení podílu sušiny v [kg]. 

Vzorek KATI 16 ztratil sušením 3,36 % své původní hmotnosti a vzorek KATI 66 ztratil 

0,7 % ze své původní hmotnosti. Navážky vzorků byly přepočteny na suché vzorky. 

3.2.2. Vodný výluh 

Vodný výluh je výluh připravený ze vzorku odpadu podle stanoveného postupu 

vyluhování odpadů ve vodě dle normy ČSN EN 12457-4. 

Postup přípravy vodného výluhu 

Výluh byl připraven z analytického vzorku odpadu. Vlastní přípravě předcházelo 

stanovení podílu sušiny (DR) v samostatném analytickém vzorku. Do plastových patron bylo 

naváženo přibližně po 10 g vzorků a doplněno vodou tak, aby byl poměr vody a pevné fáze 

v přepočtu na vysušený vzorek L:S 10:1, tedy 100 ml deionizované vody. Plastové patrony 

byly uzavřeny a následovalo diskontinuální loužení ve vsádkovém reaktoru podle hodnocení 

testu vyluhovatelnosti.  

Vyluhování bylo provedeno při plynulém otáčení nádoby se vzorkem a vodou po dobu 

24 hodin. Po ukončení loužení se vzorkovnice s obsahem vzorku umístily do odstřeďovacího 

zařízení po dobu 30 minut při rychlosti 3000 otáček za minutu. Následovala filtrace vodného 

výluhu přes filtrační papír o hustotě 84 g.m-2 . Bezprostředně po filtraci byla změřena vodivost 

a pH výsledného extraktu. Z výsledného extraktu bylo odebráno cca 10 ml a pomocí iontově 

výměnné chromatografie bylo stanoveno množství uvolněných síranů. Zbylá část výluhu byla 

stabilizována 0,5 ml 63 % - ní HNO3 a metodou AES – ICP se stanovila vyloužená množství 

vybraných prvků. 
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3.2.3. Výluh v prostředí kyseliny chlorovodíkové 

Pro přípravu extrakčních činidel o různých hodnotách pH byla použita 37 % kyselina 

chlorovodíková, p.a., M = 36,46 g.mol-1, ρ = 1,19 kg.l-1 a extrakční činidla byla postupně 

naředěna na hodnoty pH 1, 2, 3, 4 a 5. 

Pro přípravu extrakčního činidla o pH 1 bylo ze zásobní láhve odkapáno 4,1 cm3 kyseliny 

chlorovodíkové a doplněno deionizovanou vodou na objem 500 cm3. Z roztoku o pH 1 bylo 

odpipetováno 50 cm3 do  odměrné baňky na 500 cm3, doplněno deionizovanou vodou 

po rysku a bylo připraveno extrakční činidlo o pH 2. Postup se opakoval až do přípravy 

extrakčního činidla o pH 5. Hodnoty pH jednotlivých extrakčních činidel byly kontrolovány 

orientačním změřením pH. 

Postup loužení se shodoval s postupem přípravy vodného výluhu. 

3.2.4. Výluh v prostředí kyseliny sírové  

Pro přípravu extrakčních činidel o různých hodnotách pH byla použita 96 % kyselina 

sírová, p.a., M = 98,07 g.mol-1, ρ = 1,83 kg.l-1 a extrakční činidla byla postupně naředěna 

na hodnoty pH 1, 2, 3, 4, 5. 

Pro přípravu extrakčního činidla o pH 1 bylo odkapáno ze zásobní láhve 1,4 cm3 kyseliny 

sírové a následně doplněno deionizovanou vodou na objem 250 cm3. Z takto připraveného 

roztoku bylo naředěno extrakční činidlo o pH 2, odpipetováním 25 cm3 do 250 cm3 odměrné 

baňky a doplněním deionizovanou vodou po rysku. Postup byl shodný až do přípravy 

prostředí o pH 5. Hodnoty pH jednotlivých roztoků byly opět kontrolovány orientačním 

změřením pH. 

Postup loužení se shodoval s postupem přípravy vodného výluhu. 
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4. Výsledky a jejich diskuse 

4.1. pH výsledného extraktu 

Vzorky byly louženy ve vodě a v extrakčních činidlech, u kterých bylo pH upravováno 

kyselinou chlorovodíkovou a kyselinou sírovou. U filtrátů získaných z jednotlivých výluhů 

bylo u vybraných prvků stanoveno vyloužené množství metodou  AES – ICP na atomovém 

emisním spektrometru JY 24 s indukčně vázanou plasmou. Ve výsledném extraktu vodného 

výluhu vzorku KATI 16 byl sodík a draslík změřen plamenovou AAS , u vzorku KATI 66 

hořčík a sodík. 

V Tab. 2 je uvedeno označení výluhů a odpovídající pH extrakčních činidel, u kterých 

bylo pH upraveno HCl a H2SO4. 

Tabulka 2: pH extrakčních činidel a označení výluhů 

označení výluhu 
pH extrakčního činidla 

upraveného HCl 
pH extrakčního činidla 

upraveného H2SO4 
1 1,09 1,09 

2 2,10 1,92 

3 3,10 2,96 

4 4,00 3,98 

5 5,00 4,98 

6 5,88 5,88 

DM 5,90 5,90 
 

Pro lepší orientaci v následujícím textu byly zavedeny zkratky, které jsou uvedeny 

v Tab. 3. 

Tabulka 3: zkratky používané v dalším textu 

extrakční činidlo upravené HCl extrakční činidlo I 

extrakční činidlo upravené H2SO4 extrakční činidlo II 

deionizovaná voda, pH = 5,9 DM 
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4.1.1. Extrakční činidlo I 

Hodnoty pH extrakčního činidla I a výsledných extraktů vzorku KATI 16 jsou vyneseny 

v Grafu 1. 
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Graf 1: pH výsledného extraktu v závislosti na pH extrakčního 

činidla I vzorku KATI 16. 

Výsledný extrakt vzorku KATI 16 si po interakci s nejagresivnějším extrakčním činidlem 

zachoval svou hodnotu pH 1. pH výsledných extraktů po kontaktu vzorku s extrakčními 

činidly o pH 3 až DM výrazně kleslo. pH většiny výsledných extraktů se ustavilo na hodnotě 

2, proto lze usuzovat, že se vyluhují ionty zvyšující kyselost roztoku. 

Kontaktem s extrakčním činidlem I byl také podroben vzorek KATI 66. Hodnoty 

extrakčních činidel a výsledných extraktů jsou vyneseny v Grafu 2. 
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Graf 2: pH výsledného extraktu v závislosti na pH extrakčního 

činidla I vzorku KATI 66. 

Po kontaktu vzorku KATI 66 s nejagresivnějším extrakčním činidlem vzrostlo pH 

výsledného extraktu jen nepatrně nad hodnotu 1. Také u extrakčního činidla o pH 2 

byl zaznamenán nárůst pH. U extrakčních činidel 4 až DM došlo k výraznějšímu poklesu pH. 

Výsledný extrakt po styku vzorku KATI 66 s extrakčním činidlem II má tendenci 

ustavovat pH výsledných extraktů na hodnotě 3, výjimkou je loužení v nejagresivnějším 

prostředí extrakčního činidla o počátečním pH 1. Do výsledného extraktu se uvolnily ionty, 

které zvyšují jeho kyselost. 
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4.1.2. Extrakční činidlo II 

V Grafu 3 jsou vyneseny hodnoty pH extrakčního činidla II a výsledných extraktů vzorku 

KATI 16. 
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Graf 3: pH výsledného extraktu v závislosti na pH extrakčního 

činidla II vzorku KATI 16. 

Vzorek KATI 16 má tendenci po výluhu v extrakčním činidle II o pH 1 až 3 mírně 

zvyšovat pH výsledného extraktu. U pH 1 nepatrně, v extrakčních činidlech 2 a 3 došlo 

k výraznějšímu nárůstu. Naopak u výluhů 4 až DM kleslo pH výsledných extraktů na hodnotu 

kolem 3,8. 

Po interakci vzorku KATI 16 s extrakčním činidlem II, se do výsledného extraktu uvolnily 

ionty, které zvyšují kyselost extraktu. 

Hodnoty pH extrakčního činidla II a pH výsledných extraktů vzorku KATI 66 jsou 

vyneseny v Grafu 4. 
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Graf 4 pH výsledného extraktu v závislosti na pH extrakčního 

činidla II vzorku KATI 66. 

Konečné pH výsledného extraktu vzorku KATI 66 v extrakčním činidle o nejnižším pH 

zůstalo na hodnotě pH 1. U výluhu 2 pH výsledného extraktu mírně vzrostlo a blíží 

se k hodnotě pH 3. Výluhy 3 až DM ustavily pH výsledných extraktů kolem hodnot 3, 

přičemž u výluhů 4 až DM došlo k výraznému poklesu pH. 

Vzorek KATI 66 vykazuje po kontaktu s extrakčním činidlem II kyselý charakter. 

Hodnoty většiny výsledných extraktů se ustavily na pH 3. Do roztoku tedy přešly ionty, které 

zvyšují jeho kyselost. 

Po styku vzorku KATI 16 s extrakčním činidlem I se pH u většiny výsledných extraktů 

ustavilo na hodnotě 2, po kontaktu vzorku s extrakčním činidlem II na hodnotách kolem 3,8. 

Extrakční činidlo I působilo v porovnání s extrakčním činidlem II na vzorek KATI 16 

agresivněji, protože do výsledných extraktů přešlo větší množství iontů zvyšující kyselost 

extraktu. Po kontaktu vzorku s extrakčním činidlem I lze ve výsledném extraktu předpokládat 

větší množství uvolněných prvků. Na výsledné extrakty vzorku KATI 16 mělo vliv pH 

výchozího extrakčního činidla a také typ kyseliny, ze které bylo extrakční činidlo připraveno. 

Po kontaktu vzorku KATI 66 s extrakčními činidly I a II se hodnoty pH výsledných 

extraktů pohybovaly kolem 3 a extrakční činidla působila na vzorek velmi podobně. 

Porovnáním hodnot pH výsledných extraktů po interakci vzorku s extrakčními činidly I a II 

vyplývá, že se na vzorku KATI 66 projevil pouze vliv pH výchozího extrakčního činidla, 

nikoliv typ kyseliny, ze které bylo extrakční činidlo připraveno. 
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4.2. Vliv typu použitého extrakčního činidla na stabilitu kompozitu 

4.2.1. Vodivost výsledných extraktů 

Prvním parametrem, který vypovídá o množství rozpuštěných iontů ve výsledných 

extraktech, je vodivost. V grafu 5 jsou vyneseny změny vodivosti výsledných extraktů 

po interakci vzorku KATI 16 s extrakčními činidly o různých hodnotách pH. 
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Graf 5: Grafické znázornění změn vodivosti vzorku KATI 16 

v závislosti na pH extrakčních činidel. 

Z grafu 5 je patrné, že největší vodivost byla změřena ve výsledných extraktech 

po kontaktu vzorku s nejagresivnějším extrakčním činidlem. Náhlá změna vodivosti 

je způsobena přechodem většího množství iontů ze vzorku do výsledného extraktu. U výluhů 

2 až DM byla ve výsledných extraktech naměřena velmi nízká a podobná vodivost. 

Po kontaktu vzorku KATI 16 s extrakčním činidlem I bylo do výsledných extraktů 

rozpuštěno větší množství iontů než po kontaktu s extrakčním činidlem II, proto na vzorek 

působí agresivněji extrakční činidlo I. 

Vodivosti výsledných extraktů vzorku KATI 66 jsou v závislosti na pH extrakčních 

činidel I a II vyneseny v grafu 6. 
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Graf 6: Závislost vodivosti výsledných extraktů na změnách pH 

extrakčních činidel vzorku KATI 66. 

Nejvyšší hodnoty vodivosti byly naměřeny opět po loužení vzorku v nejkyselejším 

prostředí, do výsledného extraktu se tedy uvolnilo velké množství iontů. U vzorku KATI 66 

vykazovaly u většiny případů vyšší vodivost extrakty, jejichž původní pH bylo upravováno 

kyselinou sírovou. Ve výsledných extraktech 2 až DM byly vodivosti nízké a velmi podobné. 

Po kontaktu obou vzorků s extrakčním činidlem II byly ve výsledných extraktech 

naměřeny velmi podobné hodnoty. Po interakci s extrakčním činidlem I vykazovaly téměř 

dvojnásobně vyšší vodivosti výsledné extrakty vzorku KATI 16 v porovnání s hodnotami 

naměřenými v extraktech vzorku KATI 66. 

U obou vzorků ve výluzích 2 až DM byly naměřeny nízké vodivosti, do výsledných 

extraktů tedy přešlo velmi malé množství iontů, a proto jsou vzorky v tomto prostředí stabilní. 

Druh kyseliny, kterou se upravovaly pH extrakčních činidel, na vodivost výsledných 

extraktů vliv nemá. 
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4.2.2. Způsob zpracování výsledků 

V příloze jsou v Tab. 4 – 7 uvedeny naměřené koncentrace Al, Si, Na, K, Mg a Ti. 

Za účelem srovnání chování obou vzorků byla z naměřených koncentrací vypočtena 

vyloužená množství, vztažená na jednotku hmotnosti vzorku dle následujícího postupu. 

• Naměřená koncentrace prvku vztažena na 1 gram vzorku: 

..
1

2 .
če

n

V
m

c
c =  

c1 ……… koncentrace prvku ve výsledném extraktu [mg.l-1] 

c2 ……… koncentrace prvku vztažená na gram vzorku [mg.g-1] 

mn ……... navážka vzorku [g] 

Ve.č. ….... objem extrakčního činidla [l] 

• Množství prvku, který byl v původním vzorku ve formě oxidu: 

)(
)(

.13 oxidM

prvekM
xc

r

r=  

c3 ……… množství prvku v původním vzorku [mg.g-1] 

x1 ……… množství daného prvku ve formě oxidu v původním vzorku [mg.g-1] 

Mr ……… molární hmotnost prvku, respektive oxidu [g.mol-1] 

• Relativní podíl prvku, který přešel do výsledného extraktu: 

100.
3

2

c

c
x =  

x ……. množství vylouženého prvku [%] 

V grafických závislostech jsou vyneseny relativní podíly prvků, které přešly 

do výsledných extraktů. 
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4.2.3. Vliv extrakčního činidla na přechod vybraných prvků do extraktů 

V grafech 7 – 18 jsou vynesena relativní vyloužená množství vybraných prvků 

ve vzorcích KATI 16 a KATI 66 v závislosti na pH extrakčních činidel. 
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Graf 7: Závislost vylouženého množství hliníku v % vzorku KATI 16 

na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 7 je vynesena závislost vylouženého množství hliníku v % po kontaktu vzorku 

KATI 16 s extrakčními činidly I a II. Se snižující se hodnotou pH vyloužené množství Al 

ve výsledných extraktech roste, nejvýraznější změna je zaznamenána po kontaktu vzorku 

s extrakčním činidlem II. Po kontaktu vzorku s extrakčním činidlem I a DM nedošlo 

k tak výraznému nárůstu, jaký byl zaznamenán u extrakčního činidla II. Hliníku se ze vzorku 

KATI 16 uvolnila necelé 4 % a lze říci, že se prvek ze vzorku mírně rozpouští. Z grafu 7 

je patrné, že agresivněji na vzorek KATI 16 působilo extrakční činidlo II. Extrakční činidlo I 

a DM neměly na stabilitu Al ve vzorku téměř žádný vliv. 
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Graf 8: Závislost vylouženého množství hliníku v % vzorku KATI 66 

na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 8 lze od výluhu číslo 3 s klesajícím pH pozorovat mírný exponenciální nárůst 

uvolněného Al do výsledných extraktů. Největší uvolněné množství je zaznamenáno 

v nejagresivnějších činidlech. Po interakci vzorku KATI 66 s extrakčním činidlem I přešlo 

do výsledného extraktu větší množství hliníku než po interakci vzorku s extrakčním 

činidlem II. Vyloužené množství Al ovlivnila více voda samotná než pH extrakčních činidel. 

Ze vzorku se po loužení ve všech případech uvolnilo více jak 3 % Al. S výjimkou extrakčního 

činidla velmi kyselého charakteru se hliník ze vzorku mírně rozpouští. 

Z porovnání obou vzorků je patrné, že hliník je silněji kotven ve vzorku KATI 16. 

Na vzorek KATI 16 působilo agresivněji extrakční činidlo II. vzorek KATI 66 byl s výjimkou 

nejagresivnějšího extrakčního činidla ovlivněn více vodou. Hliník se z obou vzorků mírně 

rozpouští. 
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Sledování vylouženého množství křemíku 
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Graf 9: Závislost vylouženého množství křemíku v % vzorku 

KATI 16 na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 9 je vyneseno relativní uvolněné množství křemíku ze vzorku KATI 16 

v závislosti na pH extrakčních činidel. S klesajícím pH extrakčního činidla I relativní 

procento uvolněného Si mírně rostlo, ale nedosáhlo ani 0,1 %. Po kontaktu vzorku 

s extrakčním činidlem II je od výluhu číslo 5 s klesající hodnotou pH zaznamenán mírný 

exponenciální nárůst uvolněného Si do výsledného extraktu. Vyloužené množství Si 

ze vzorku ovlivnila více voda samotná než pH extrakčních činidel. Nejvíce Si se vyloužilo 

po kontaktu vzorku s nejagresivnějšími extrakčními činidly. Agresivněji na vzorek KATI 16 

působilo extrakční činidlo II, avšak relativní vyloužené množství Si nepřesáhlo 0,4 %, proto 

je křemík ve vzorku vázán stabilně. 
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Graf 10: Závislost vylouženého množství křemíku v % vzorku 

KATI 66 na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 10 lze ve výsledných extraktech vzorku KATI 66 sledovat nárůst uvolněného Si 

v závislosti na snižujících se hodnotách pH extrakčních činidel. Nejvyšší vyloužená množství 

jsou zaznamenána po interakci vzorku s nejagresivnějším prostředím. Po kontaktu vzorku 

s extrakčním činidlem I se do výsledného extraktu uvolnilo nepatrně větší množství než 

po kontaktu vzorku s extrakčním činidlem II. Vyloužená množství Si ze vzorku KATI 66 

nedosahují v maximu ani 0,6 %, proto je na matrici kotven stabilně. 

Z obou vzorků se po výluhu v extrakčním činidle II uvolnilo téměř stejné relativní 

procento Si. Vyloužená množství byla ovlivněna více vodou než pH extrakčních činidel. 

U vzorku KATI 66 došlo po interakci s extrakčním činidlem I k  výraznějšímu uvolnění Si 

do výsledného extraktu než u vzorku KATI 16 ve stejném extrakčním činidle. Protože 

uvolněné množství Si ze vzorků nedosahovalo ani 1 %, je křemík v obou vzorcích vázán 

pevně.  
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Sledování vylouženého množství sodíku 
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Graf 11: Závislost vylouženého množství sodíku v % ze vzorku 

KATI 16 na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 11 jsou vynesena relativní vyloužená množství sodíku ze vzorku KATI 16 

v závislosti na pH extrakčních činidel. Srovnáním vylouženého množství Na ze vzorku 

po kontaktu s extrakčním činidlem I a vodou, jsou v relativních vyloužených procentech 

zaznamenány mírné odchylky, způsobené nejistotou stanovení. Po kontaktu vzorku 

s extrakčním činidlem I a DM se do výsledného extraktu uvolnilo velmi malé množství Na. 

Sodík je ve vzorku vůči tomuto prostředí stabilní. Po interakci vzorku s extrakčním 

činidlem II, přešlo do výsledného extraktu výrazně větší množství Na ve srovnání 

s extrakčním činidlem I. Od výluhu číslo 3 s klesající hodnotou pH množství uvolněného 

sodíku po kontaktu vzorku s extrakčním činidlem II rostlo. Vyloužené množství sodíku 

ze vzorku KATI 16 výrazněji ovlivnilo extrakční činidlo II, ve kterém byla zaznamenána 

mírná rozpustnost. Přes uvedená vyloužená množství je sodík ve vzorku KATI 16 vázán 

relativně stabilně. 
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Graf 12: Závislost vylouženého množství sodíku v % ze vzorku 

KATI 66 na pH extrakčních činidel I a II. 

Z grafu 12 je patrné, že na vzorek KATI 66 působilo agresivněji extrakční činidlo I. 

Po kontaktu vzorku s extrakčním činidlem I se uvolnilo dvojnásobně větší množství 

než po kontaktu s extrakčním činidlem II. S klesajícími hodnotami pH extrakčního činidla I 

nepatrně rostlo relativní množství uvolněného Na. Největší uvolněné množství bylo 

zaznamenáno v nejagresivnějším prostředí. Po interakci vzorku s extrakčním činidlem II 

a DM se ve všech případech uvolnilo kolem 3,8 % Na, proto byla rozpustnost Na více 

ovlivněna vodou než extrakčním činidlem II. Sodík ze vzorku KATI 66 mírně uvolňuje. 

Porovnáním relativního vylouženého množství sodíku z obou vzorků, byl sodík mobilnější 

ve vzorku KATI 66 než ve vzorku KATI 16.  
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Sledování vylouženého množství draslíku 
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Graf 13: Závislost vylouženého množství draslíku v % vzorku 

KATI 16 na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 13 jsou vynesena relativní uvolněná procenta draslíku ze vzorku KATI 16 

v závislosti na pH extrakčních činidel. Po interakci vzorku s extrakčním činidlem I a DM 

se do výsledných extraktů uvolnilo přibližně kolem 1 % K, proto je draslík ve vzorku vůči 

tomuto prostředí stabilní. Po loužení v extrakčním činidle II přecházel draslík do výsledného 

extraktu velmi snadno. Od výluhu číslo 3 v extrakčním činidle II s klesajícím pH rostlo téměř 

lineárně množství uvolněného K a v nejagresivnějším činidle dosahuje až 20-ti %. Mobilitu 

draslíku výrazně ovlivňuje prostředí s obsahem síranových iontů. 
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Graf 14: Závislost vylouženého množství draslíku v % vzorku 

KATI 66 na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 14 jsou vynesena relativní vyloužená množství draslíku ve výsledných extraktech 

vzorku KATI 66. Po interakci vzorku s extrakčním činidlem I, II a DM se ve všech případech 

ze vzorku uvolnilo více než 20 % draslíku. Nepatrně silněji působilo na vzorek extrakční 

činidlo I a od výluhu číslo 4 v tomto extrakčním činidle s klesajícím pH množství uvolněného 

draslíku rostlo. V prostředí extrakčního činidla II se do výsledného extraktu uvolnilo 

srovnatelné množství K jako ve vodě, proto extrakční činidlo II působilo na vzorek téměř 

nezávisle od pH. Odchylky vylouženého množství K jsou způsobeny nejistotou analýzy, 

z důvodu vysoké koncentrace draslíku a vysokého ředění. Protože i po výluhu ve vodě 

dosahuje uvolněné množství K téměř 30-ti %, lze usoudit, že je draslík ve vzorku KATI 66 

iontově výměnným prvkem. 

Ze vzorku KATI 16 se uvolnilo výrazně menší relativní procento draslíku než ze vzorku 

KATI 66, proto je draslík ve vzorku KATI 16 vázán stabilněji. Na vzorek KATI 16 mělo 

výraznější vliv extrakční činidlo II, na vzorek KATI 66 působila extrakční činidla velmi 

podobně a vzorek byl více ovlivněný vodou než samotným pH. 

Sodík a draslík se v obou vzorcích chovaly velmi podobně. 
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Sledování vylouženého množství hořčíku 
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Graf 15: Závislost vylouženého množství hořčíku v % ze vzorku 

KATI 16 na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 15 jsou vynesena relativní uvolněná množství hořčíku ze vzorku KATI 16. 

Po interakci vzorku s extrakčním činidlem I není množství uvolněného hořčíku závislé na pH 

extrakčního činidla, protože vyloužené množství ovlivnila voda samotná. Ve výluzích 

o vyšších hodnotách pH 3 až 6, se uvolnilo větší množství Mg po loužení vzorku 

v extrakčním činidle II, naopak u výluhů 1 a 2 se více hořčíku uvolnilo po interakci vzorku 

s extrakčním činidlem I. Po loužení vzorku v extrakčním činidle II, lze v grafu 15, od výluhu 

číslo 4 s klesající hodnotou pH sledovat pokles uvolněného hořčíku do výsledného extraktu. 

Snižující se vyloužené množství Mg může být zapříčiněno sorpcí iontů na samotném 

materiálu kompozitu nebo v důsledku spolusrážení a vzniku směsného nerozpustného síranu 

hořečnatého. 

Hořčík ve vzorku KATI 16 vykazuje mírnou rozpustnost. 
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Graf 16: Závislost vylouženého množství hořčíku v % ze vzorku 

KATI 66 na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 16 jsou vynesena relativní vyloužená množství vzorku KATI 66 po interakci 

s extrakčními činidly a vodou. Největší uvolněné množství Mg ve výsledném extraktu 

je zaznamenáno po kontaktu vzorku s extrakčním činidlem I. V extrakčním činidle I lze 

od výluhu číslo 4 pozorovat mírný nárůst uvolněného Mg v závislosti na klesajícím pH. 

Po loužení vzorku v extrakčním činidle II se od čísla výluhu 3 s klesajícím pH také snižovalo 

množství uvolněného Mg ve výsledném extraktu. Klesající vyloužené množství Mg může být 

zapříčiněno vznikem nerozpustného síranu hořečnatého. Po výluhu vzorku ve vodě 

se uvolnilo 15 % hořčíku, proto se hořčík ze vzorku uvolňuje lehce. Hořčík patří ve vzorku 

KATI 66 mezi iontově výměnné prvky.  

Z porovnání stability hořčíku v obou vzorcích vyplývá, že je hořčík pevněji vázán 

na vzorek KATI 16, ale dochází zde k mírnému uvolňování. Ze vzorku KATI 66 

se v některých případech uvolnila až čtvrtina Mg z celkového množství. 

Ke snižujícímu se vylouženému množství Mg v nejagresivnějším prostředí extrakčního 

činidla II o pH 1 a 2 mohlo dojít v důsledku obdobných jevů jako u vzorku KATI 16 a pak 

mohly být ionty Mg odstraněny spolu s tuhým filtračním koláčem. Navíc velké množství 

síranových iontů v obou vzorcích mohlo pravděpodobně podpořit vznik síranu hořečnato 

vápenatého. 
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Sledování vylouženého množství titanu 
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Graf 17: Závislost vylouženého množství titanu v % ze vzorku 

KATI 16 na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 17 je vyneseno vyloužené množství titanu ze vzorku KATI 16 v závislosti na pH 

extrakčních činidel. Po interakci vzorku s extrakčními činidly se do výsledných extraktů 3 

až DM téměř žádný titan neuvolnil. Od výluhu číslo 3 v extrakčním činidle II lze v grafu 17 

s klesajícím pH pozorovat téměř exponenciální nárůst uvolněného Ti ze vzorku. Po interakci 

vzorku s extrakčním činidlem I bylo největší uvolněné množství Ti zaznamenáno 

v nejagresivnějším činidle. Větší vliv mělo na množství uvolněného Ti extrakční činidlo II, 

avšak uvolněná procenta Ti jsou velmi malá a rozdíly mnohou být zapříčiněny nejistotou 

stanovení. Množství uvolněného Ti ze vzorku KATI 16 ani v nejagresivnějších činidlech 

nedosahuje 0,006 %, proto je Ti ve vzorku vázán velmi stabilně. 
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Graf 18: Závislost vylouženého množství titanu v % ze vzorku 

KATI 66 na pH extrakčních činidel I a II. 

V grafu 18 je vynesena závislost uvolněného množství Ti ze vzorku KATI 66 v závislosti 

na pH extrakčních činidel. S klesajícími hodnotami pH extrakčních činidel lze pozorovat 

ve výsledných extraktech téměř exponenciální nárůst uvolněného Ti. Nejvyšší hodnoty 

byly opět zaznamenány v nejagresivnějších prostředích. Větší vliv na stabilitu Ti ve vzorku 

mělo extrakční činidlo II. Množství uvolněného Ti nedosahuje ani 0,005 %, proto je vázán 

ve vzorku KATI 66 velmi stabilně. 

Titan je vázaný velmi stabilně v obou vzorcích. Do výsledných extraktů přešlo titanu 

zanedbatelné množství. Větší vliv na stabilitu Ti ve vzorcích mělo extrakční činidlo II, avšak 

vzhledem k velmi nízkým hodnotám, mohou být rozdíly způsoby nejistotou stanovení. 
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Sledování vylouženého množství síranů 

V Grafu 19 jsou vynesena uvolněná množství síranů po kontaktu s extrakčním činidlem I. 

Stanovení síranů po kontaktu vzorku s extrakčním činidlem II nemělo smysl, protože pH bylo 

upravováno kyselinou sírovou. 
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Graf 19: Množství uvolněných síranů ze vzorku KATI 16 a KATI 66 

po kontaktu s extrakčním činidlem I v závislosti na  pH. 

Z grafu 19 je patrné, že větší relativní procento síranů se uvolnilo ze vzorku KATI 16. 

U vzorku KATI 16 se množství uvolněných síranů u výluhů 4 až DM pohybuje kolem        

60-ti %, od výluhu 3 byl s klesajícím pH zaznamenán mírný nárůst. Po interakci vzorku 

KATI 66 s extrakčním činidlem I se největší množství síranů uvolnilo ve výluzích číslo 4 

až DM. Menší množství síranů se ze vzorku KATI 66 uvolnilo ve výluzích číslo 1 až 3. 

Sírany se z obou vzorku uvolňují velmi snadno, protože vnášený TiO2 byl ze sulfátu. 
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4.3. Studium změn povrchu kompozitů 

Na obrázcích 13 – 18 jsou snímky pořízené řádkovacím elektronovým mikroskopem 

v režimu SE. 

 

Obr. 13 Snímek původního vzorku KATI 16, zvětšení 1000 x. 

Na povrchu původního vzorku KATI 16 lze pozorovat drobnější částečky ostřejších tvarů, 

ale také větší celky v řádech desítek m. 

 

Obr. 14 Snímek původního vzorku KATI 66, zvětšení 1000x. 

Povrch původního vzorku KATI 66 zaujímají především drobnější částečky válcovitých 

tvarů, blízko u sebe. 

Oba vzorky se vizuálně výrazně neodlišují. 
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Obr. 15 Snímek vzorku KATI 16 po kontaktu s deionizovanou vodou, zvětšení 1000 x. 

Po interakci vzorku KATI 16 s deionizovanou vodou došlo k patrným změnám vzhledu 

částic vzorku. Drobné částice ostřejších tvarů a velké slepené částice vymizely a převládají 

zde ostře oddělené oblejší částice velikosti pod 20 m. 

 

Obr. 16 Snímek vzorku KATI 66 po kontaktu s deionizovanou vodou, zvětšení 1000 x. 

Po kontaktu vzorku KATI 66 s DM jsou částice ostřejší a mírně oblejší ve srovnání 

s původním vzorkem a zachovaly si svou velikost. K výrazným změnám vzhledu částic zde 

nedošlo. 
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Obr. 17 Snímek vzorku KATI 16 po interakci s extrakčním činidlem I o pH 1, zvětšení 1000 x. 

Po interakci vzorku KATI 16 s nejagresivnějším extrakčním činidlem I došlo k nárůstu 

částic a některé přesahují velikost 20 m. Jsou zde také patrné částice menších velikostí 

a různých tvarů. Ve vzorku KATI 16 se výrazně změnil vzhled částic. 

 

Obr. 18 Snímek vzorku KATI 66 po interakci s extrakčním činidlem I o pH 1, zvětšení 1000 x. 

Ve srovnání s původním vzorkem jsou částice ostřejší a protáhlejší, ale k výrazným 

změnám nedošlo. 

Ve vzorku KATI 16 se působením extrakčního činidla výrazně změnil vzhled částic. 

Ve vzorku KATI 66 se vzhled částic téměř nezměnil. 
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5. Závěr 

V předložené diplomové práci byla sledována stabilita dvou fotoaktivních kompozitů 

lišících se obsahem TiO2 a následným postupem úpravy. Oba byly připraveny ze směsi TiO2 

v kyselině sírové. První kompozit (KATI 16) byl následně vysušen, výsledný obsah TiO2 

je 51,01 hmot. %. Druhý materiál (KATI 66) byl žíhán při teplotě 600°C a výsledná obsah 

TiO2 je 58,3 hmot. %. Hlavním cílem práce bylo posoudit především mobilitu TiO2 a dalších 

prvků obsažených v nosiči – kaolinitu, jako jsou Si, Al, K, Na a Mg. 

Na fotoaktivní kompozity bylo nahlíženo jako na odpad a mobilita sledovaných prvků se 

studovala na základě hodnocení vyluhovatelnosti odpadů podle české technické normy ČSN 

EN 12457-4. Dále byl posouzen vliv pH extrakčního činidla, které bylo upravené kyselinou 

chlorovodíkovou, respektive sírovou. 

Z provedených experimentálních prací vyplynulo, že titan je v obou materiálech vázaný 

velmi pevně a do roztoku extrakčních činidel o pH 1 přechází pouze zanedbatelné množství 

(0,005 %). S ohledem na způsob přípravy kompozitu experimenty potvrdily, že se sírany 

z materiálů uvolňují velmi snadno již při použití deionizované vody jako extrakčního činidla. 

Porovnáním vyluhovatelnosti v různých extrakčních činidlech bylo zjištěno, zda jsou 

sledované prvky kotveny ve vzorcích pevně, nebo patří mezi iontově výměnné prvky. 

V materiálech je kromě titanu dále pevně poután křemík a relativně pevně hliník i sodík. 

Největší mobilita byla zaznamenána u draslíku a hořčíku. Sodík a draslík v obou materiálech 

se při extrakcích vyluhovaly velmi podobně. Na sodík a draslík v materiálu KATI 16 působilo 

agresivněji prostředí s větším obsahem síranových iontů. V materiálu KATI 66 byla mobilita 

obou prvků ovlivněna již při loužení deionizovanou vodou. S výjimkou hořčíku, dochází 

u materiálů s klesajícími hodnotami pH a rostoucí agresivitou extrakčních činidel k většímu 

uvolnění iontů do výsledných extraktů. 

Větší stabilitu vykazují prvky v materiálu KATI 16, na který mělo výraznější vliv 

extrakční činidlo připravené z kyseliny sírové. Materiál KATI 66 obsahuje více mobilnějších 

prvků než KATI 16. Agresivněji na stabilitu prvků v materiálu KATI 66 působilo extrakční 

činidlo připravené z kyseliny chlorovodíkové. 
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Příloha 

V Tab. 4 – 7 jsou uvedena vyloužená množství vybraných prvků stanovená AES – ICP. 

Tabulka 4: prvky uvolněné ze vzorku KATI 16 po kontaktu s extrakčním činidlem I. 

označení 
výluhu 

Al 
[[[[mg/l]]]] 

Na 
[[[[mg/l]]]] 

K 
[[[[mg/l]]]] 

Si 
[[[[mg/l]]]] 

Mg 
[[[[mg/l]]]] 

Ti 
[[[[µµµµg/l]]]] 

sírany 
[[[[mg/l]]]] 

1 6,24 0,84 1,95 7,15 0,71 1620 640 

2 3,86 0,69 1,53 4,88 0,72 69 600 

3 3,4 1,11 2,04 3,53 0,69 59 550 

4 3,36 1,21 2 3,31 0,74 62 687 

5 3,56 0,64 1,48 3,61 0,76 69 754 

6 3,25 0,84 1,63 3,21 0,75 69 652 

DM 3,28 0,71 1,57 3,38 0,75 79 690 

 

Tabulka 5: prvky uvolněné ze vzorku KATI 16 po kontaktu s extrakčním činidlem II. 

označení 
výluhu 

Al 
[[[[mg/l]]]] 

Na 
[[[[mg/l]]]] 

K 
[[[[mg/l]]]] 

Si 
[[[[mg/l]]]] 

Mg 
[[[[mg/l]]]] 

Ti 
[[[[µµµµg/l]]]] 

1 244 6,21 63 35 0,28 1284 

2 165 5,03 49 14,5 0,52 687 

3 57 4,38 40 6,26 0,90 < 30 

4 62 5,13 48 5,15 0,99 31 

5 59 4,74 40 4,30 0,87 34 

6 54 4,52 42 5,79 0,96 46 

DM - - 1,57 - 0,95 43,1 

 

Tabulka 6: prvky uvolněné ze vzorku KATI 66 po kontaktu s extrakčním činidlem I. 

označení 
výluhu 

Al 
[[[[mg/l]]]] 

Na 
[[[[mg/l]]]] 

K 
[[[[mg/l]]]] 

Si 
[[[[mg/l]]]] 

Mg 
[[[[mg/l]]]] 

Ti 
[[[[µµµµg/l]]]] 

sírany 
[[[[mg/l]]]] 

1 436 18,2 128 53,7 6,74 645 130,3 

2 293 16,4 116 15,5 6,32 39 125,7 

3 237 16,4 115 16,8 6,24 37 129,0 

4 233 15,9 111 16,6 5,80 43 160,2 

5 252 16,0 116 16,2 6,24 39 164,4 

6 254 15,3 112 13,7 5,56 41 159,5 

DM 243 - - - - 45 168,1 
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Tabulka 7: prvky uvolněné ze vzorku KATI 66 po kontaktu s extrakčním činidlem II. 

označení 
výluhu 

Al 
[[[[mg/l]]]] 

Na 
[[[[mg/l]]]] 

K 
[[[[mg/l]]]] 

Si 
[[[[mg/l]]]] 

Mg 
[[[[mg/l]]]] 

Ti 
[[[[µµµµg/l]]]] 

1 352 9,64 93 42,60 1,6 1446 

2 245 8,80 86 13,50 4,2 227 

3 210 8,83 99 12,13 4,8 78 

4 221 8,61 101 11,31 4,2 52 

5 200 8,90 96 11,30 4,5 32 

6 214 9,30 103 10,70 4,4 32 

DM 208 8,91 103 10,30 4,3 - 
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Seznam zkratek 

Rtg: rentgenové difrakční metody 

SHE: Standardní vodíková elektroda 

AAS: Atomová absorpční spektrometrie 

AES – ICP: Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázáným plasmatem 

SE: sekundární elektrony 

BSE: odražené elektrony 

DM: deionizovaná voda. 


