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Abstrakt 

 Předloţená bakalářská práce se zabývá vlivem fylosilikátu na mobilitu polutantů   

z odprašků, které vznikají při výrobě litiny. Tento odpad byl klasifikován jako nebezpečný 

odpad, protoţe obsahuje zvýšené koncentrace znečišťujících látek např. Zn, Pb, a Cd. Jejím 

cílem je ověřit schopnost vermikulitu adsorbovat na svém povrchu zmíněné znečišťující 

látky a tak ověřit, zda je tento proces eliminace polutantů vhodný k zneškodňování 

nebezpečného metalurgického odpadu s ohledem na ţivotní prostředí.  

Klíčová slova: vermikulit, odprašek z výroby litiny, adsorpce, metalurgický odpad, 

eliminace polutantů 

Abstract  

The project deals with the influence of phyllosilicates on the mobility of pollutants 

in dust from the production of cast iron. The adsorption capacity of vermiculite                  

in adsorbing pollutants such as Zn, Pb, Cd (whose presence was detected into the analyzed 

metallurgical waste) was investigated. This waste has been classified as hazardous, 

because it contains elevated concentrations of the aforementioned elements. Furthermore, 

this work also deals with the effect of the concentration of vermiculite added in the 

experiments and includes a comprehensive analysis on whether the process of elimination 

pollutants for the disposal of hazardous metallurgical waste is environmentally acceptable. 

Key words: vermiculite, dust from the production of cast iron, adsorption, 

metallurgical waste, elimination pollutants 
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1 Úvod 

 

Průmysl je významným odvětvím světového hospodářství, který se stále rozvijí 

a rozšiřuje se o další výroby a technologie. Průmyslová aktivita se projevuje na kvalitě 

ţivotního prostředí. Působení všech sektoru průmyslu má neţádoucí vliv na všechny 

elementy ţivotního prostředí – ovzduší, půdu, vodu a také můţe negativně působit            

na biotické sloţky ekosystému.  

Kaţdá výroba sebou nese klady i zápory. Průmysl je zdroj pracovních příleţitostí   

a přispívá tak ke zvyšování ţivotní úrovně obyvatelstva. Na druhou stranu provoz 

průmyslu je velkým zdrojem znečištění ţivotního prostředí, neboť produkuje velké 

mnoţství odpadů. Tento odpad můţe obsahovat jak znečišťující látky anorganického 

původu např. Zn, Pb, Hg tak látky organického původu např. PCB, PAU, NEL a mnoho 

dalších toxických látek. Tyto průmyslové odpady mohou být patřit mezi nebezpečné 

odpady, a proto je nutné nalézt a aplikovat metody na jeho separaci a likvidaci. Efektivní 

způsob zneškodňování odpadů se stává prioritní otázkou jak ekonomickou                        

tak ekologickou. Proces zneškodňování nebezpečného odpadu se ubírá fyzikálně – 

chemickou cestou tak, aby byl zbaven neţádoucích vlastností. 

Cílem práce je zhodnotit schopnost vermikulitu sorbovat nebo přijímat polutanty  

do svého mezivrství a tak znečišťující látky fixovat. Při hodnocení následných 

nebezpečných vlastností metodou louţení ve vodě by nemohl být odpad ve směsi 

s vermikulitem zařazen mezi nebezpečné odpady. Naznačený postup pouţití vermikulitu 

by mohl mít v budoucnu význam. Práce byla vypracována v rámci řešení projektu 

financovaným MŠMT číslo MSM 6198910016.    
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2 Teoretická část 

2.1 Vznik a nakládání s odpady 

Odpadem se rozumí látky či předměty, kterých se chce majitel zbavit, nebo            

je to věc, jejichţ zneškodnění je nutné, z hlediska ochrany ţivotního prostředí a zdraví, 

nebo která byla vyřazena na základě právního předpisu. 

S rozvojem civilizace se rozvijí průmyslová činnost a mnoţství vyprodukovaného 

odpadu. Průmyslový odpad má velmi nepříznivý vliv na ţivotní prostředí, a proto              

je zapotřebí vyvíjet technologie, které mohou eliminovat vyprodukovaný odpad, nebo 

technologie, které budou schopny tento odpad recyklovat. V současné době technologie 

neumoţňují sníţit produkci některých druhů odpadů a ani je všechny nelze recyklovat, 

proto jsou ukládány na skládky, kde však mohou působit negativně na ţivotní prostředí. 

2.1.1 Rozdělení odpadů 

Zákon o odpadech 185/2001 Sb. definuje nebezpečný odpad, jako odpad, který 

svými vlastnostmi je nebo můţe být nebezpečný pro zdraví obyvatel nebo k ţivotnímu 

prostředí. Odpad lze charakterizovat jako nebezpečný, pokud vykazuje alespoň jedno 

z těchto kriterií: 

 ţíravost 

 hořlavost 

 výbušnost 

 dráţdivost 

 toxicitu 

 karcinogenitu 

 infekčnost 

 teratogenitu 

 oxidační schopnost 

 vysokou hořlavost 

 škodlivost zdraví 
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 mutagenitu 

 schopnost uvolňovat toxické a vysoce toxické látky při styku s kyselinami  

či vodou  

 ekotoxicitu 

 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při nebo       

po jejich odstranění. 

 

Katalog odpadů uvádí i ty odpady, které při pouţití určité technologie a surovin být 

nebezpečné nemuseli, ale mohly (odpady blíţe nespecifikované), nebo obsahuje alespoň 

jednu z těchto látek např. kadmium, antimon, rtuť, olovo, sloučeniny vanadu, 

šestimocného chromu, kobaltu, niklu, mědi, zinku, stříbra a také étery, organické 

sloučeniny síry a mnoho dalších, jak je uvedeno v příloze 5. Zákona o odpadech [1]. 

Odpady lze dělit podle různých kritérií např. podle skupenství: 

 plynné 

 kapalné 

 tuhé 

Podle převaţující sloţky: 

 kovonosné 

 plastové 

 skleněné. 

Dělení odpadů podle odvětví: 

 zemědělské a lesnické 

 z důlní činnosti a těţby 

 průmyslové odpady 

 energetické odpady (mimo radioaktivních odpadů) 

 komunální odpad 

 jiný. 

Odpad pocházející z: 
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 úpravy a rozvodu vody 

 stavební a demoliční činnosti 

 čištění města. 

Z pohledu rizika pro ţivotní prostředí můţeme odpady dělit: 

 nebezpečné 

 ostatní [2]. 

 

2.1.2 Vznik odpadů 

Zvyšováním počtu obyvatel planety Země a také ţivotní úrovně obyvatel, stoupá 

produkce výrobků a taktéţ stoupá produkce odpadů.  

 Poslední informace o produkci odpadu, které byly dostupné na internetových 

stránkách Ministerstva ţivotního prostředí jsou z let 2007 a 2008. V roce 2008 bylo 

zjištěno, ţe celková produkce odpadů dosáhla 25,9 milionu tun. Coţ je mírný nárůst oproti 

roku 2007, kdy celková produkce odpadu činila 25,1 milionu tun. Taktéţ vzrostla produkce 

nebezpečného odpadu mezi roky 2007 a 2008 o 15,8 % jak lze vidět v grafu 1 [3]. 

 Hlavními producenty odpadů v ČR jsou ekonomické subjekty a obyvatelé. V roce 

2008 bylo vyprodukováno 22,2 milionu tun odpadu z toho 1,5 milionu tun nebezpečných 

odpadů, coţ odpovídá téměř veškeré produkci nebezpečných odpadu v roce 2008. Největší 

nárůst produkce podnikových odpadů byl v roce 2008 v odstraňování odpadních vod            

a pevného odpadu a to o 16,9 % ve srovnání s rokem 2007. Nejvýraznější pokles produkce 

podnikového odpadu byl zaznamenán u odvětví dolování a těţby. Mírný nárůst 

podnikového odpadu mezi léty 2007 a 2008 lze vyčíst z grafu 2, kde lze také vidět,           

ţe největší nárůst byl zaznamenán v roce 2004 [3]. 
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Graf 1 Celková produkce odpadů ekonomickými subjekty 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/produkce_odpadu_podniky_celkem_2000_2008>. 

 

 

Graf 2  Vývoj produkce odpadů 

<http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/tab/41002FD7DF>. 

 

2.1.3 Nakládání s odpady 

Při nakládání s průmyslovými odpady není problém určitý odpad zajistit, zpracovat, 

recyklovat nebo uloţit, ale problém je, jak s odpadem pracovat co nejekonomičtěji, 

nejbezpečněji a nejšetrněji k ţivotnímu prostředí. 

mil.tun mil.tun 
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Pro veškerý odpad by mělo nejdříve platit minimalizování vzniku odpadů               

a následné hledání moţného vyuţití a v krajním případě by se mělo uvaţovat o uloţení 

odpadů v co nejmenším mnoţství na skládku [4].  

Aby se dalo vyuţít metod zneškodňování odpadů, je třeba posoudit vlastnosti 

odpadů důkladnou chemickou analýzou vzorku, ke které je moţné vyuţít jak metod 

kvalitativní, tak kvantitativní chemické analýzy např. chromatografie, atomová                    

a molekulová spektrometrie, titrace nebo gravimetrie. Podle výsledků analýzy se určí 

technologie zneškodňování odpadů, jak lze vidět na Obr. 1. 
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Obr. 1.  Technologie zneškodnění odpadů (Radvanská, Fečko et al.) [5]. 

Skládkování je u nás stále nejuţívanějším způsobem nakládání s odpadem.            

Na skládky je moţné ukládat pouze upravené odpady. Skládkování odpadu s úpravou 
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spočívá ve vyuţití fyzikálních, chemických nebo biologických postupů, které vedou 

k trvalému omezení uvolňování škodlivých látek z odpadů do ţivotního prostředí. 

Způsoby a postupy úpravy odpadů před jejich uloţením na skládku, jsou uvedeny 

v příloze 6.  Zákona o odpadech [1].  

2.2 Postupy hodnocení vlivu odpadu na životní prostředí    

Významnou část odpadů z chemického průmyslu i mnoha dalších průmyslových 

odvětví jako např. metalurgie a strojírenství lze povaţovat za nebezpečné.  Nebezpečným 

odpadem se rozumí odpad, který obsahuje jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze 2. Zákona o odpadech [1]. 

Tyto odpady mohou být nebezpečné svým působením např. výbušnost, toxicitou 

nebo mohou reagovat nekontrolovatelnými chemickými reakcemi. Některé sloučeniny 

mohou být velmi nebezpečné přesto, ţe se skládají z prvků, které nebezpečné nejsou např. 

KCN, který je vysoce toxický nebo HClO4 coţ je velmi silné reaktivní, oxidační činidlo, 

zejména za vyšších teplot. Samozřejmě nebezpečné jsou i organické látky jako např. 

trinitrotoluen, který je výbušný, benzo(a)pyren je karcinogenní nebo nebezpečná 

rozpouštědla tetrachlorethylen a tetrachlormetan [6]. 

Nebezpečnost odpadů pro ţivotní prostředí a zdraví člověka je zřejmá 

z chemického sloţení odpadů. Vzhledem k rozmanitosti chemických sloučenin, často 

neznámého původu a sloţení, vyţaduje nakládání s těmito odpady specifický přístup          

a vţdy maximum informací o jejich sloţení. K negativnímu působení nebezpečných 

odpadů můţe docházet jak na místě jejich vzniku tak při jejich přepravě či v blízkosti 

jejich odstranění. 

2.2.1 Hodnocení metalurgických odpadů  

Při výrobě a zpracování ţeleza, oceli nebo litiny se vyuţívá ţádoucích prvku např. 

Fe a C, ale také se při metalurgické výrobě pouţívá cela řada chemikálií. Všechny prvky, 

které se staly součásti výrobního procesu, se zároveň stali součásti výrobku, nebo odpadu  

a vzniká tak velké mnoţství nebezpečných odpadů. Tento odpad můţe být čistě kovový  

či kovonosný, obsahující kovy ve formě sloučenin s obsahem většinou organických  

i anorganických látek, které jsou přidávány při jednotlivých procesech metalurgické 

výroby, nebo těmito procesy přímo vyprodukované. Většina těchto odpadů je vzhledem    
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ke svým vlastnostem jako například toxicitě, karcinogenitě či mutagenitě řazená               

do kategorie nebezpečných odpadů jak definuje Zákon o odpadech 185/2001 Sb [1].  

2.2.2 Posuzování škodlivosti prvků na životní prostředí  

Při posuzování škodlivosti prvků se vychází z řady hledisek: 

 koncentrace prvků v materiálu 

 forma koncentrace prvků ve vstupujících surovinách 

 biotoxicita konkrétní formy prvků 

 koncentrace a forma výskytu v odpadních produktech [7]. 

 

Jako škodlivé nebudou hodnoceny prvky, které sice jsou toxické, ale jejich 

koncentrace je v surovinách tak nízká, ţe není biotoxická jak v plynném, tak v pevném 

skupenství produktů, jsou prvky, které se sice rovněţ vyskytují v nízkých koncentracích, 

ale po dokončení výrobního procesu, se jejich koncentrace navýšila tak, ţe přestoupila mez 

škodlivosti. Podle koncentrace škodlivých prvků, lze prvky dělit: 

 nejnebezpečnější prvky: As, B, C, Cd, Hg, N, Pb, S, Se 

 středně nebezpečné prvky: Cr, Cu, F, Ni, V, Zn 

 málo nebezpečné prvky: Ba, Br, Cl, Ge, Sr 

 nebezpečné prvky vyskytující se v rudách se zanedbatelnou koncentrací: 

 Ag, Be, Sn, Tl [7]. 

Jednou z cest, jak hodnotit škodlivost odpadů, je pomocí jeho vodného výluhu. 

Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny ve Vyhlášce 294/05 Sb.[8]., 

kde jsou uvedeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů – koncentrací škodlivých látek      

ve vodném výluhu odpadu pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 1 - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy 

vyluhovatelnosti.  
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Tab. 1.  Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti. 

 

 

 

2.3 Fylosilikáty a jejich vlastnosti 

Fylosilikáty jsou minerály s vrstvenou strukturou a často jsou označovány za jílové 

minerály, coţ je obecný termín. Jílové minerály obsahují vedle SiO2 také Al, Mg, OH,       

a jsou obvykle vytvářeny jako výsledek procesů zvětrávání. Velikost částic jílových 

minerálů by měla být menší neţ 4 µm, přičemţ velikost krystalku můţe být pod 1 µm,     

ale i pod 0,1 µm. Díky neobyčejně malým krystalkům, vzniká velký měrný povrch částic 

fylosilikátu, coţ znamená, velký reakční povrch pro adsorpční reakce [9].  

Fylosilikáty se hojně vyskytují nejen ve starších horninách, ale jsou základem 

recentních sedimentů a půd. Nacházejí široké spektrum vyuţití např. ve stavebnictví, 

chemickém průmyslu (katalyzátory, plniva barev) a ve sklářském a keramickém průmyslu. 

K novému směru vyuţití jílových minerálů patří ţivotní prostředí, kde jsou vyuţívány pro 

svou schopnost zneškodňovat a imobilizovat toxické látky [10]. 

Ukazatel Třídy vyluhovatelnosti 

I IIa IIb III 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

DOC (rozpuštěný organický 
uhlík) 

50 80 80 100 

Fenolový index 0,1 - - - 

Chloridy 80 1500 1500 2500 

Fluoridy 1 30 15 50 

Sírany 100 3000 2000 5000 

As 0,05 2,5 0,2 2,5 

Ba 2 30 10 30 

Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr celkový 0,05 7 1 7 

Cu 0,02 10 5 10 

Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 

Ni 0,04 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 

Se 0,01 0,7 0,05 0,7 

Zn 0,4 20 5 20 

Mo 0,05 3 1 3 

Rl (rozpuštěné látky) 400 8000 6000 10000 

pH - ≥ 6 ≤ 6 - 
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2.3.1 Struktura fylosilikátu 

Základní stavební jednotkou fylosilikátu je tetraedr SiO4  viz obr. 2, který               

je prostřednictvím třech kyslíků propojuje do dvojrozměrných sítí a tvoří                          

tak charakteristické hexagonální uspořádání jak je zobrazeno na obrázku 3. Čtvrtý atom 

kyslíku je orientován kolmo na rovinu bazálních kyslíků a vytváří spojení s oktaedrickou 

sítí. Centrálním kationtem tetraedrů nemusí být výhradně Si
4+

, ale také to mohou být     

např. Al
3+

,
 
Fe

3+
. Centrální kationty oktaedrů jsou nejčastěji Al

3+
, Mg

2+
,Fe

2+
. Struktura 

fylosilikátu není vţdy pravidelná, ale můţe být deformovaná. Deformace struktury             

je ovlivněná velikosti vazebného úhlu a meziatomární vzdálenosti, která je závislá             

na chemickém sloţení polyedrů, tj. na typu jeho centrálního kationtu a aniontu [9]. 

  

Obr. 2.  Schéma tetraedru  

<http://geologie.vsb.cz/praktikageologie/KAPITOLY/2_MINERALOGIE/2_MI

NERALOGIE_FYLO.htm>. 

 

Obr. 3.  Schéma spojení tetraedrů fylosilikátu 

<http://geologie.vsb.cz/praktikageologie/KAPITOLY/2_MINERALOGIE/2_MI

NERALOGIE_FYLO.htm>. 
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2.3.2 Klasifikace fylosilikátů 

Klasifikace fylosilikátu je zaloţená na jejich strukturních a krystalochemických 

rysech. Fylosilikáty lze klasifikovat podle: 

 rovina iontů - rovina tetraedrických kationtů, rovina bazálních kyslíku  

a hydroxylových skupin, rovina oktaedrických kationtů 

 síť - dvojrozměrné seskupení polyedrů (oktaedrická a tetraedrické síť) 

 vrstva  - spojení dvou nebo tří sítí do jedné vrstvy typu 1 : 1 a 2 : 1 

 mezivrství - prostor mezi dvěma vrstvami. 

Dále je můţeme rozdělit do dvou skupin podle typu sítí tetraedru a oktaedru:  

 Planární fylosilikáty 

Planární fylosilikáty obsahují spojité dvojrozměrné sítě tetraedrů. Tyto sítě 

tetraedrů jsou spojeny se sítěmi oktaedrů se sdílením aniontu a vytváří vrstvy. Spojení 

dvou tetraedrických sítí, které se uskutečňuje mezi bazálními kyslíky těchto sítí muţe být 

uskutečněno slabými Van der Walsovými vazbami nebo mohou být mezi sebou spojeny 

například vodíkovými můstky či pomocí kationtů, vytvářející s bazálními kyslíky 

koordinační polyedry. Dohromady tak vytváří základní jednotku struktury. Vazby 

vznikající spojením oktaedrických a tetraedrických sítí přes společnou rovinu kyslíkových 

atomů vykazují charakter polarizovaných kovalentních vazeb, coţ znamená, ţe můţe dojít 

ke vzniku dvou typu vrstev: Vrstvy 1 : 1 jde o spojení jedné oktaedrické a jedné 

tetraedrické sítě. Tyto vrstvy jsou spojeny vodíkovými vazbami. Vrstvy 2 : 1 jde o spojení 

dvou tetraedrických a jedné oktaedrické sítě. Tyto vrstvy mohou být spojeny 

mezivrstevními kationty, jak lze vidět na obrázku 4. Prostor mezi vrstvami bývá označován 

jako mezivrství a mezivrstevním materiálem označujeme soubor iontů, atomů a jejich 

hydratovaných forem. Do skupiny planárních fylosilikátů můţeme řadit např. kaolinit, 

biotit, muskovit, vermikulit [10].  
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Obr. 4.  Schematické atomární zobrazení různých typů fylosilikátů v bočním 

pohledu (plné kolečka prezentují kationty a prázdné krouţky anionty) a) 1 : 1 fylosilikát,   

b) 2 : 1 fylosilikát bez mezivrstevního materiálu, c) 2 : 1 fylosilikát s mezivrstevními 

kationty, d) 2 : 1 fylosilikát s mezivrstevní hydroxidovou sítí (Weiss a Kuţvart). 

 

 Neplanární fylosilikáty 

Neplanární struktury fylosilikátu jsou velmi podobné planárním strukturám 

fylosilikátu. Tvoří je vrstvy 1 : 1 nebo 2 : 1.  

Neplenární fylosilikáty jsou takové, ve kterých je periodicita vrstev narušována, 

nebo jsou vrstvy ohnuté, případně cylindricky stočené např. antigorit, chrysolit, sepiolit. 

Schematicky jsou tyto formy znázorněny na obrázku 5. 

 

 

Obr. 5.  Schematické znázornění moţných forem 1 : 1 vrstev: a) planární, b) 

cylindrické, c) modulové, kde jako modulová komponenta vystupuje tetraedrické 

síť (Weiss a Kuţvart). 
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Kritéria pro klasifikaci neplanárních fylosilikátů:    

 Typ vrstev 1 : 1 nebo 2 : 1. 

 Dvojrozměrná periodicita vrstev, která dělí fylosilikáty na fylosilikáty 

s modulovou strukturou (dvojrozměrné periodické vrstvy) a s cylindrickou 

 či sféroidní  strukturou (dvojrozměrné neperiodické vrstvy) [10]. 

 

2.3.3 Obecné vlastnosti fylosilikátu 

Velmi malé rozměry jednotlivých krystalů a vrstvená struktura dávají fylosilikátů 

jedinečné vlastnosti, k nimţ patří: 

 Schopnost sorpce a iontové výměny 

Adsorpcí se nazývá děj, při kterém se ze směsi látek rozpuštěných v rozpouštědle 

některé z molekul, nebo iontu váţí snadněji a pevněji k povrchu tuhé fáze tzv. absorbentu, 

neţ jiné [11]. Vyměnitelné ionty např. Mn, Zn, Cu, Pb, Na, Ca, se na struktury fylosilikátu 

váţí na přerušené nenasycené vazby na povrchu fylosilikátu. U většiny fylosilikátů můţe 

být kterýkoliv z vyměnitelných iontů nahrazen jiným iontem. Jednu z největších 

výměnných kapacit má vermikulit. 

 Velký měrný povrch vermikulitu, vrstvená struktura a přítomnost hydratovaných 

vyměnitelných iontu v mezivrství umoţňuje efektivní sorpci kovu a organických látek  

na povrch porézních krystalů, ale také jejich fixaci v mezivrstevním prostoru [12]. 

 Schopnost vázat vodu 

Jílové minerály mohou vázat vodu jako molekuly H2O v pórech mezi částicemi 

 a sorbované na povrchu částic jako hydroxylové skupiny OH
-
 v hydratovaných obalů 

vyměnitelných kationtů v mezivrstevních prostorách. Vlivem hydratace výměnných 

kationtů dochází k oddalování vrstevních komplexů, takţe dochází k zvětšování objemu 

fylosilikátu. 

 Chování při zahřívání fylosilikátu 

Při zahřívání jílových minerálů dochází nejdříve k dehydrataci (ztrátě molekul 

H2O) a následně k dehydroxylaci (ztrátě OH
-
). Při vyšších teplotách (500 - 800 °C) dochází 

k destrukci fylosilikatové struktury a nad přibliţně 900 °C vznikají nové fáze např. mullit  
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či cristobalit a dochází tak ke slinutí střepů. Těchto fázových přechodů se vyuţívá hlavně 

pro výrobu ţáruvzdorných hmot a ve sklářském průmyslu [10]. Některé fylosilikáty          

při zahřívání zvětšují mnohonásobně svůj objem např. vermikulit aţ 22 krát, čehoţ           

se vyuţívá při výrobě lehčených stavebních hmot [13]. 

 Reakce s organickými a anorganickými látkami 

Jílové minerály nejsou vzhledem ke své hydrofilní povaze dobrými sorbenty 

nepolárních organických látek, z tohoto důvodu se hledal vhodný způsob modifikace 

fylosilikátu, aby se co nejlépe vyuţilo jejich velkého povrchu. Vhodnou úpravou 

fylosilikátu např. vermikulitu, smektitu lze vytvořit produkt schopný reakce s organickými  

a anorganickými látkami. Vyuţívá se jak přírodní tak modifikovaných forem                  

např. při krakování uhlovodíku [14].  

 

2.3.4 Základní klasifikace vybraných jílových minerálů 

Jílové minerály můţeme dělit podle fyzikálně – chemických vlastností na tyto 

skupiny: 

 Skupina serpentinu - kaolinitu:  

minerály obsahují vrstvy typu 1 : 1, v mezivrství mohou být molekuly H2O. Mezi 

minerály s trioktaedrickým typem sítí patří: lizardit, chrysolit, antigorit. Dioktaedrickou síť 

obsahuji minerály: kaolinit, divit. Praktický význam má zejména vláknitý chrysolit         

tzv. azbest, který se vyuţívá k výrobě ţáruvzdorných hmot (eternit, izolátorů). 

 Skupina mastku - pyrofylitu:  

fylosilikáty s typem vrstvy 2 : 1, v mezi vrství, není obsaţen ţádný materiál. Mezi 

minerály s trioktaedrickou sítí patří mastek a diokaedrickou síť obsahuje pyrofylit. 

Vyuţívají se pro svou odolnost vůči ţáru jako vysokonapěťové izolátory, jako plnidlo                  

do technických pryţí a také při výrobě pudrů, zásypu a přísad do mýdel. 

 Skupina slíd - minerály s vrstvou typu 2 : 1: 

 v mezivrství jsou přítomny nehydratované kationty. Trioktaedrický typ sítě 

můţeme najít u lepidolitu, biotitu, flogopitu. Mezi minerály s dioktaedrickým typem patří 

např. illit, glaukonit, muskovit. Technicky významné jsou výskyty muskovitu hlavně 
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v pegmatitech. Vyuţití má jako izolační hmota (kondenzátory, topná tělíska). Lepidolit      

se uplatňuje ve sklářském průmyslu. 

 Skupina smektitů - jsou to minerály s vrstvami typu 2 : 1: 

 v mezivrství jsou přítomny hydratované vyměnitelné kationty. Trioktaedrický typ 

sítí můţe mít např. saponit, hektorit, diokaedrickou síť obsahuji montmorillonit                   

či beidellit. Vyuţití minerálu ze skupiny smektitů, převáţně montmorillonitu je převáţně 

v potravinářském průmyslu, zemědělství, slévárenství, stavebnictví a papírenství. 

 Skupina chloritů - minerály obsahující vrstvy 2 : 1: 

 které jsou přeloţeny ještě jednou oktaedrickou vrstvou v mezivrství. Mezi           

tri - tri - chlority patří pennina klinochor. Di - di - chloritem je donbasit a di - tri - chlority 

jsou cookeit a sudoit. 

 Skupina smíšených struktur: 

 jde o fylosilikáty, u kterých dochází k prorůstání základních struktur různých typů. 

Toto prorůstání je většinou nahodilé, v případech, kdy se jedná o pravidelnou změnu,       

se pouţívají názvy např. hydrobiotit (biotit s vermikulitem). 

 Skupina vermikulitu - fylosilikáty obsahující vrstvy typu 2 : 1: 

 v mezivrství jsou obsaţeny hydratované výměnné kationty. Jediným minerálem 

této skupiny je vermikulit, který můţe mít trioktaedrickou či dioktaedrickou formu. 

Vermikulit se po vyţíhání vyuţívá jako izolační materiál v hutnictví  

a stavebnictví. Vermikulit se vyznačuje vnikající izolační vlastnosti proti zvuku, teplu         

a také elektrickému proudu. V keramice se pouţívá jako přísada na odlehčení střepů [9]. 

2.4 Využití fylosilikátů pro snížení mobility polutantů v životním 

prostředí 

Důvodem současného zájmu o jílové minerály je jejich pozoruhodná schopnost 

přijímat do své krystalové struktury organické molekuly i komplexní ionty a tím měnit 

mezivrstevní vzdálenost. Usazením molekul do vrstevnaté struktury fylosilikátu, tedy 

interkalací, vznikají látky s významnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které lze 

usměrnit nebo doladit dle potřeby. Další předností je nízká cena ve srovnání s podobnými 

materiály.  
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U přírodního fylosilikátu jsou v mezivrstevním prostoru přítomny kationty kovů  

a proměnlivý obsah vody, v interkalovaných jílech je mezivrstevní prostor vyplněn 

molekulami či komplexními ionty (hosty). Vlastnosti fylosilikátu potřebné pro danou 

aplikaci se řídí koncentrací a druhem molekul a také vhodnou kombinací hostitel - host 

[10]. 

Určité studie ukazují, ţe lze vyuţít fylosilikáty, například vermikulit jako             

tzv. čisticí prostředek pro průmyslové odpadní vody a také lze tento jílovitý minerál vyuţít 

pro sorpci uniklé ropy na otevřeném moři [15]. 

Minerály ze skupiny smektitu lze vyuţít také jako obloţení dna skládky a zabránit            

tak kontaminaci podzemní vody[16]. 

Vývoj selektivních sorbentů (látek zachycujících jen určitý typ škodlivých látek)  

je z průmyslového i ekologického hlediska selektivní separace iontů z vodných roztoků     

je velmi důleţitá při odstraňování toxických sloţek z odpadů.  

Vývoj selektivních sorbentů a katalyzátorů je zaloţen na interakci velkých 

komplexních kationtů do mezivrstevního prostoru fylosilikátů. Tyto kationty působí 

v mezivrství jako pilíře vytvářející dutiny pro sorpci organických molekul a komplexních 

iontů z vodného prostředí. Mnoţství vyuţití fylosilikátů je poměrně velké, ale největší 

význam mají jako selektivní sorbenty a katalyzátory dále pak jako nové prvky                  

pro optoelektroniku či jako nové konstrukční materiály [10].  

 

2.4.1 Fyzikálně – chemické vlastnosti vermikulitu  

Vermikulit je přírodní jíl, který má jedinečné chemické i fyzikální vlastnosti jako 

např. ţáruvzdornost, tepelně izolační schopnost a nízkou objemovou hmotnost. Je hojně 

vyuţíván ve stavebnictví, zemědělství, sklářském, keramickém průmyslu a i v dalších 

průmyslových odvětvích. Barva vermikulitu je nejčastěji hnědá, ţlutohnědá, zelenohnědá 

aţ bronzová jak lze vidět na obr. 5. Vyskytuje se v hrubých nebo jemných šupinách            

a vzniká zvětráváním biotitu nebo částečnou metamorfózou. Při zahřívání ztrácí vodu         

a zvětšuje svůj objem. Vermikulit je hnilobovzdorný, elektricky nevodivý a inertní           

na většinu chemikálií. Hustota vermikulitu bývá proměnlivá, mění se úměrně k rozměru 

zrna.  Krystalová struktura vermikulitu je tvořena vrstvy 2 : 1 přičemţ mezivrstevní prostor 
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je obsazen hydratovanými vyměnitelnými kationty hlavně Mg
2+

, Ca
2+

. Schopnost výměny 

iontu je velká [18].  

 

 

                         Obr. 6.  Vermikulit (autorka). 

Existuji dva typy vermikulitu a to makroskopický a mikroskopický. Makroskopický 

vermikulit má struktura nejčastěji  trioktaedrickou, která se vyskytuje v blízkosti kyselých 

hornin, jako pegmatitu s vysokým obsahem slídy a jeho krystaly jsou milimetrových         

aţ centimetrových rozměrů. Mikroskopicky vermikulit je typickým představitelem 

minerální půdy. Charakteristika tohoto vermikulitu můţe být problematická, protoţe         

se obvykle nachází ve směsi jiných minerálů [9].  

Struktura vermikulitu je tvořena biotitovou mříţkou přičemţ v mezivrství               

je umístěna molekulární voda s vyměnitelnými kationty převáţně  Mg a Ca a umoţňuje tak 

sorpci organických i anorganických látek na povrch porézních krystalů a také umoţňuje 

fixaci těchto polutantů v mezivrstvách vermikulitu [14]. 

Při sycení organickými a anorganickými látkami se hostující molekuly interkalují 

do mezivrstevních prostor a můţe dojit k expanzi struktury vermikulitu ve směru kolmo   

na vrstvy.   

Sorpční chování vermikulitu i dalších fylosilikátů můţe být vyuţíváno k čištění 

průmyslových nebo komunálních odpadních vod, které jsou velmi znečištěny organickými 

i anorganickými polutanty jako např. Pb, Cd, Zn a anilinem [17]. 
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3 Experimentální část 

Veškeré experimentální práce byly realizovány ve vysokoškolském ústavu Centrum 

nanotechnologií VŠB – TU Ostrava, na oddělení anorganické chemie v akreditované 

laboratoři Centra nanotechnologií. 

Při této experimentální práci byl pouţit odprašek, který vzniká při výrobě litiny      

při suchém čistění plynů. Vermikulit byl zvolen jako sorbent, protoţe má vhodné fyzikální          

i chemické vlastnosti. 

3.1 Použité experimentální metody 

K dosaţení uvedeného cíle práce byly vyuţity následující postupy a metody: 

 Příprava vodného výluhu 

 Stanovení vlhkosti 

 Stanovení pH 

 Stanovení měrné vodivosti 

 Stanovení Cd, Pb, a Ni plamenové AAS 

 Stanovení As, Mo, Se a Sb metodou elektrotermické AAS 

 Stanovení Hg analyzátorem AMA 254 

 Stanovení Ba, Cr, Cu a Zn metodou ICP – AES 

 Spektrometrické stanovení fenolu ve vodách  

 Stanovení aniontů metodou iontové chromatografie. 

3.1.1 Příprava vodného výluhu 

Vyluhování se uskutečnilo podle normy ČSN EN 12457 – 4. Charakteristika 

odpadů – vyluhování [19].  

Podstatou této metody je předpoklad, ţe se ustaví úplná či téměř úplná rovnováha 

mezi kapalinou a pevnou fází. Pomocí filtrace se oddělí kapalina od pevné fáze a dále         

je tato kapalina, tedy filtrát podroben analýzám pro zjištění vlastností vodného výluhu. 

Cílem vyluhování je zjistit, zda nebyly překročeny nejvýše přípustné koncentrace 
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škodlivých látek v roztoku, tak jak je uvedeno v tabulce 1. Do vzorkovnic s naváţeným 

mnoţstvím materiálů se přidá vyluhovací  kapalina -  DEMI voda - tak, aby se doplnil 

objem na 1000 ml a aby se kapalina se vzorkem dobře promíchala. 

Vzorkovnice se umístí na třepačku zajišťující plynulé převrácení vzorkovnice 

způsobem ,,hlava - pata“ s rychlostí 10 otáček/min. Vzorkovnice se třepou po dobu 

24 hodin. Během vyluhování se zabraňuje usazování pevných částic ve vzorkovnicích. 

Tento proces se uskutečnil na třepačce HEIDOLPH REAX 20. 

Dalším krokem v analýze vzorku je oddělení kapaliny od pevné fáze. Postup byl 

vykonán opět podle normy ČSN EN 12457 – 4. Charakteristika odpadů – vyluhování [19].  

 Suspendované pevné částice se nechají usadit po dobu asi 15 min 

 výluh se zfiltruje přes membránový filtr 0,45 µm za pouţití přetlaku 

0,5 MPa na filtračním zařízení Millipore 

 ihned po filtraci se změří konduktivita, teplota a pH 

 kaţdý ze čtyř filtrátů byl rozdělen do čtyř 100 ml PE lahví a tyto vzorky 

byly podrobeny různým chemickým analýzám. 

 

3.1.2 Stanovení vlhkosti 

Podstatou této metody je sušení vzorku při předepsané teplotě aţ do ustálené 

hmotnosti. Úbytek hmotnosti se rovná ztrátě sušením. 

Do zváţené a vysušené skleněné váţenky se zabroušeným víčkem se naváţí           

1 aţ 5 g vzorku, který se suší 2 hodiny přibliţně při 110 °C. Váţenka se vloţí                   

na vychladnutí do exsikátoru asi na 1 hodinu a poté se zváţí. Váţení a sušení se provádí 

podle potřeby tolikrát, aţ rozdíl dvou po sobě váţených vzorků není větší neţ 0,0010 g. 

Obsah ztráty sušením můţeme vypočítat pomocí rovnice č. (1) [20]. 

Rovnice pro výpočet obsahu ztráty sušením: 

100



z

sz

m

mm
x      [%]                                                           (1) 

kde x je obsah ztráty sušením ve vzorku [%], 

 mz – hmotnost nevysušeného vzorku  [g], 
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 ms – hmotnost nevysušeného vzorku  [g].  

3.1.3 Stanovení pH 

Pro přesná měření hodnot pH vodných roztoků bylo pouţito potenciometrie 

s vyuţitím skleněné elektrody. Principem této metody je velmi přesné měření elektrického 

potenciálu mezi indikační a referentní elektrodou. Jako referentní elektrodu lze vyuţít 

prakticky kaţdou, jejíţ potenciál zůstává konstantní při změně prostředí, v němţ                

je ponořená. Kyselost či zásaditost měřeného roztoku udává elektrický potenciál indikační 

elektrody. Jestliţe se jedná o kyselý roztok, v tom případě je pH menší neţ 7. Pokud je pH 

vyšší, jde o zásadu. Hodnota pH neutrálního roztoku je rovna sedmi [21]. 

 

 

                            Obr. 7.   Přístroj na měření pH (autorka). 

3.1.4 Stanovení měrné vodivosti 

Podle měrné vodivosti lze posoudit kvalitu měřené kapaliny a posoudit tak stupeň 

znečištění, koncentraci látek v roztoku apod. Přístroj na měření měrné elektrické vodivosti  

je sloţen z měřící sondy a měřícího převodníku s vyhodnocovací jednotkou. Elektrická 

vodivost je závislá na koncentraci iontů rozpuštěných látek v roztoku. Měří se dvěma 

elektrodami, které jsou ponořeny do roztoku. Měrnou elektrickou vodivost můţeme 

vypočítat pomocí rovnice (2). Čím větší je vodivost, tím větší proud mezi elektrodami 

protéká [22]. 

 

Rovnice pro výpočet měrné elektrické vodivosti: 

L

A
kG       [mS/m]                                                                                             (2) 

kde G je elektrická vodivost [S], 
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 k – měrná vodivost  [S.cm
-1

], 

 A – plocha elektrod  [cm
2
 ], 

 L – vzdálenost mezi elektrodami  [cm]. 

3.1.5 Stanovení kovů pomocí plamenové AAS 

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) je jednou z nejrozšířenějších analytických 

metod slouţící ke stanovení více neţ třiceti prvků. Metodou AAS lze zjistit, zda vzorek 

obsahuje stopové mnoţství prvků. Principem AAS je absorpce záření volnými atomy 

v plynném stavu, které vznikají v atomizátorech. Vyuţívá specifické vlnové délky světla 

absorbované prvkem, který chceme analyzovat, protoţe atomy kaţdého prvku absorbují 

jiné vlnové délky světla.  

K atomizaci dochází pomocí několika technik, plamenovou, elektrotermickou          

a metodou generace hydridů. U plamenové AAS se roztok se zmlţí pomocí pneumatických 

zamlţovačů, kde vzniká aerosol o velikosti částic 2 µm aţ 5 µm, ten je smíšen s topnými 

plyny např. acetylénem, vodíkem a s okysličovadlem např. vzduchem a kyslíkem. Takto 

vzniklý aerosol je nejprve odpařován a tepelně atomizován. Zde také dochází                      

k rozrušování chemických vazeb v molekulách přítomných sloučenin. K atomizaci            

se vyuţívá chemických plamenů, které atomy stanovovaného prvku převedou z kapalného 

do plynného stavu. Specifický paprsek světla vytvořený dutou katodovou výbojkou 

prochází plamenem a jeho fotony jsou absorbovány analyzovaným prvkem. Zeslabení 

intenzity procházejícího světla je úměrná počtu volných atomů stanovovaného prvku [23]. 

 

         Obr. 8.  AAS (autorka). 

 

Atomizace elektrotermickou metodou vyuţívá řízeného ohřevu vzorku                     

v elektrotermickém atomizátoru (ETA). Hlavní částí je kyveta, nejčastěji grafitová, 

vyhřívaná na poţadovanou teplotu. Do takto vyhřáté trubice se dávkuje jen velmi malé 
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mnoţství vzorku 10 – 40 µl. Nevýhodou je časová náročnost, protoţe jednotlivé analyty    

se ve vzorku měří postupně. Výhodou bezplamenných atomizátorů je, ţe celé mnoţství 

nadávkovaného vzorku se podílí na absorpci záření, tím se dosáhne mnohem vyšší 

koncentrace volných atomů v plynné fázi ve velmi malém objemu atomizátoru [24]. 

3.1.6 Stanovení Hg analyzátorem AMA 254 

Tento jednoúčelový spalovací analyzátor rychle a přesně stanoví i velmi nízký 

obsah rtuti v pevných, kapalných a plynných látkách. Principem je termooxidační rozklad 

vzorku za přítomností kyslíku a následné zachycení a zkondenzování rtuti v amalgamátoru. 

Po ohřevu amalgámu se páry rtuti uvolní do skleněné kyvety, kde se měří absorpce záření 

na základě které se stanoví koncentrace Hg ve vzorku [24].   

3.1.7 Stanovení metodou ICP – AES  

Vzorek ve formě roztoku je zmlţován a ve formě plynu proudem argonu unášen  

do plazmatu, kde dojde k atomizaci a k přechodu energetického stavu atomu na vyšší 

energetickou úroveň. Atomy analyzované látky nejsou schopny setrvávat v exitovaném 

stavu dlouho. Přechodem zpět do energeticky niţšího stavu, vysílají záření určité vlnové 

délky, které je pro kaţdý prvek specifické. Rozladem vlnového záření optickým zařízením 

získáme jejich vlnovou délku, která nám sděluje sloţení vzorku. Tento proces je zachycen 

na obrázku 9. [23]. 

 

 

3.1.8 Spektrometrické stanovení fenolů ve vodách 

Principem tohoto stanovení je destilace fenolů vodní parou a následné vybarvování 

destilátu. Po takto upraveném vydestilovaném vzorku se přechází k fotometrickému 

Obr. 9.  Proces metody IPC - AES 

<http://www.balticuniv.uu.se/environmentalscience/ch12/Fig12_21.gif>. 

 

 

 

 

http://www.balticuniv.uu.se/environmentalscience/ch12/Fig12_21.gif
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měření na spektrofotometru při vlnové délce 510 nm, kde se zjišťuje koncentrace této látky 

ve vzorku.  

Destilace je prováděna za současného pohánění vodní páry destilovanou směsí. 

Tato pára je vyvíjená v oddělené nádobě. Směs látek s vodní parou má niţší bod varu,        

a proto se destilací s vodní parou často čistí labilní látky s vysokou teplotou varu, které      

se nemísí s vodou, coţ je zase výhodné pro jejich oddělení od vody po kondenzaci par 

[25]. 

 

Obr. 10.  Destilace fenolů (autorka). 

3.1.9 Stanovení aniontů metodou iontové chromatografie 

Chromatografické metody jsou dělící metody. Slouţí k dělení směsi na jednotlivé 

sloţky např. destilace, extrakce a dialýza. Sloţky se dělí působením dvou vzájemně 

se nemísitelných fází. Jedna fáze je stacionární a druhá mobilní, tedy pohyblivá. 

Nepohyblivá fáze je tvořena v tomto případě iontoměničem. Pohyblivá fáze je nejčastěji 

kapalina např. kyselina nebo báze. Iontová chromatografie je schopná stanovit např. ionty 

a molekuly s nábojem. Metodou lze stanovit mnoţství iontů, např. fluoridů, chloridů                       

a síranů v analyzovaném vzorku [24]. 

3.2 Charakteristika studovaného odpadu 

Vzorek, který se analyzoval, byl odebrán jako odprašek při výrobě litiny. Tento 

průmyslový odpad, vzniká zachycením pevných částic obsaţených v plynech 

v kupolových pecích při výrobě litiny a následné kondenzaci a zachycení 

v elektrostatických odlučovačích. Jedná se o suchý, sypký materiál obsahující jak částice 

kolovitého tvaru, tak částice různého tvaru i velmi drobné částice. Tyto shluky drobných 

částic např. sloučenina zinku a olova jsou zachyceny na povrchu větších částic např. oxidy 
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ţeleza a znesnadňují tak jejich separaci. Odprašky jsou velmi znečištěné řadou ţelezných 

 a neţelezných kovů jako např. Zn, Hg, Cr, a Sb, které nepříznivě působí na ţivotní 

prostředí [2]. Ve studovaném vzorku bylo zjištěno velké mnoţství škodlivých látek, 

přičemţ největší podíl zde zastupuje zinek, kadmium a olovo jak je uvedeno v tabulce 2. 

Tab. 2.  Chemické sloţení studovaného vzorku. 

Analyt jednotka 
Koncentrace prvku 

ve vzorku 
Analyt jednotka 

Koncentrace prvku 

ve vzorku 

Ag mg/kg 64,5 6,5 Mn % 0,122 0,005 

Al % <0,04 Na % 0,14 0,01 

As mg/kg 463 46 Ni mg/kg 513 31 

B mg/kg 981 59 P % 0,45 0,02 

Ba mg/kg 1540 92 Pb % 3,24 0,19 

Be mg/kg <50 Scelk. % 0,58 0,003 

Cgraf. % 1,80 0,18 Ssíran. % 0,060 0,03 

Ca % 0,67 0,03 Si % 1,79 0,07 

Cd % 0,039 0,002 Se mg/kg <0,3 

Co mg/kg <4,5 Ti mg/kg 694 42 

Crcelk. mg/kg 681 41 Tl mg/kg <3,7 

Cu % 0,226 0,009 V mg/kg 79,0 4,8 

Fecelk. % 47,6 1,9 Zn % 10,0 0,4 

Fekov. % 0,14 0,01 Cl- % 1,71 0,10 

FeII % 3,72 0,38 F- % 0,072 0,008 

FeIII % 43,7 2,7 CO3
2- % 0,46 0,03 

Hg mg/kg <2 An.vlh. % 0,50 0,01 

K % 0,30 0,02 Ztráta ž. % 4,20 0,08 

Mg % 0,08 0,01 - - - 
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3.3 Experimentální ověření vlivů vybraného fylosilikátu na mobilitu 

polutantů 

Schopnost adsorpce škodlivých látek vermikulitem je ověřovaná ve vodném výluhu 

vzorku odprašku z výroby litiny. 

3.3.1 Chemické složení vermikulitu 

Chemické sloţení vermikulitu je uvedeno v tabulce 3. Je sloţen především z SiO2  

a MgO, coţ jsou typické sloučeniny pro vermikulit.  

             Tab. 3.  Chemické sloţení vermikulitu. 

Analyt Koncentrace v 
hmot. % 

Nejistoty měření v 
% 

Na2O 1,8 0 

MgO 17,08 5,6 

Al2O3 7,9 0,3 

SiO2 47,2 1 

P2O5 <0,04 0 

SO3 0,12 0,04 

K2O 6,05 0,05 

CaO 2,15 0,022 

TiO2 0,53 0,038 

MnO 0,08 0,004 

Fe2O3 8,07 0,25 

ztráta žíháním 16,2 0,2 

Cr 0,26 0,04 

 

3.3.2 Postup ověření vlivu vermikulitu na mobilitu polutantů 

K analyzovanému vzorku bylo přidáno určité mnoţství vermikulitu, za účelem 

zjištění schopnosti sorpce škodlivých látek vermikulitem. Předmětem tohoto výzkumu          

je posoudit moţnosti vyuţití vermikulitu ke stabilizaci odpadu. Druhým cílem je najít 

vhodný poměr odpadu a vermikulitu, který nejvíce ovlivní mobilitu škodlivých látek např. 

Zn, Pb, Cu a Ba do vodného výluhu. 

Poměr vermikulitu a vzorku je uveden v tabulce 4. Pro porovnání byl také 

připraven vodný výluh vermikulitu jako slepý pokus. Naměřené hodnoty slepého vzorku 

jsou zaznamenány v tabulce 5, jako analýza vodného výluhu vermikulitu.  
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Tab. 4.  Mnoţství vermikulitu ve vzorku. 

Číslo 
pokusu 

Poměr vermikulitu a odpadu 

Vermikulit [g] Odpad [g] 

1 0 100 

2 10 100 

3 25 100 

4 50 100 

 

Tab. 5. Analýza vodného výluhu vermikulitu. 

vermikulit   

Paramatr Jednotka Výsledek Nejistota 

pH  8,54 0,18 

vodivost mS/m 4,54 0,37 

fluoridy mg/l 0,72 0,26 

chloridy mg/l 4,09 0,9 

sírany mg/l 1,21 0,22 

As mg/l <0,01  

Ba mg/l <002  

Cd mg/l <0,005  

Cr mg/l <0,03  

Cu mg/l <0,03  

Hg mg/l <0,001  

Mo mg/l <0,01  

Ni mg/l <0,02  

Pb mg/l <0,05  

Sb mg/l <0,01  

Se mg/l <0,01  

Zn mg/l <0,08  
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4 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

 

4.1 Výsledky zkoušek 

Čistý vzorek odpadu, tedy odprašek z výroby litiny 1, který byl vyluhován            

ve vodném roztoku a poté analyzován, obsahoval velmi mnoho škodlivých látek,              

jak je uvedeno v tab. 6 ve sloupci označeném 1. Jsou zde zvýšené obsahy nebezpečných 

látek např. sírany, kadmium a zinek. Při porovnání naměřených obsahů s limitními 

hodnotami, byly tyto hodnoty  překročeny mnohonásobně ve srovnání s nejvýše přípustnou 

hodnotou uvedenou v tab. 1, která odpovídá nejvýše přípustným hodnotám škodlivin        

ve vodném výluhu odpadu pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti podle Vyhlášky 294/05 

Sb. [8]. 

Byl připraven vodný výluh metalurgického odpadu s určitým mnoţstvím 

vermikulitu (viz tab. 4), aby se zjistila změna ve vyluhovatelnosti škodlivých látek            

do vodného prostředí. Výsledky stanovení sledovaných parametrů podle Vyhlášky 294/05 

Sb. [8]. jsou uvedeny v  tab. 6.  

Tab. 6. Obsah vybraných sloţek ve vodném výluhu vzorku bez, i s vermikulitem. 

Číslo pokusu 
1 2 3 4 

Parametr jednotka 

pH / 6,47 6,52 6,57 6,67 

vodivost mS/l 387 392 396 404 

Fen.index mg/l < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

fluoridy mg/l < 1 <1 <1 <1 

chloridy mg/l 1070 1115 1110 1180 

sírany mg/l 566 618 588 729 

As mg/l < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ba mg/l 0,32 0,36 0,36 0,3 

Cd mg/l 22 21 18,9 16,3 

Cr cel. mg/l < 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Cu mg/l 0,18 0,14 0,095 0,09 

Hg mg/l < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ni mg/l 0,2 0,14 0,091 0,065 

Pb mg/l 2,84 2,71 2,41 1,87 

Se mg/l < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Sb mg/l 0,09 0,072 0,087 0,91 

Zn mg/l 1050 839 586 416 

Mo mg/l 0,042 0,046 0,026 0,033 
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Obsahy sledovaných polutantů obsaţené ve vodném výluhu byly přepočteny          

na obsah polutantu v pevném vzorku podle rovnice 3,  která byla vyuţita pro přepočet mezi 

vylouţeným obsahem prvků do vodného prostředí a mezi pevnou fázi celkového obsahu 

prvků ve vzorku.   

Rovnice pro přepočet na tuhou fázi: 

 
 kgmgn

lmgV
V m

mtf /

/


 

[mg/g]                (3) 

kde Vmtf je vylouţený obsah prvku přepočtený na obsah v pevné fázi [mg/g], 

 Vm - vylouţené mnoţství prvku  [mg/l], 

  n        -          naváţka vzorku do objemu 1 litru [g].  

 

Pro výpočet vylouţeného podílu polutantu do deionizované vody při 24 hodinovém 

louţení byla pouţita rovnice 4. 

 

Rovnice pro výpočet podílu vylouţeného mnoţství prvku v procentech: 

P

m

P
O

V
W

tf
100



         

[%]                          (4)

 
kde WP je podíl vylouţeného prvku z celkového mnoţství prvku ve vzorku [%], 

 Vmtf – vylouţený obsah prvku přepočtený na obsah v pevné fázi [mg/g], 

 OP –  obsah prvku v pevné fázi vzorku  [mg/g]. 

 

Výsledky přepočtu vybraných polutantů podle uvedených vztahů uvádí tab. 7 

                          

Tab. 7. Vylouţený podíl vybraných polutantů. 

Analyt Jednotka 1 2 3 4 

Chloridy % 62,57 67,25 64,91 69,01 

Sírany % 97,6 106,55 101,37 125,69 

Cd % 56,41 53,85 48,46 41,81 

Cu % 0,081 0,062 0,042 0,041 

Pb % 0,087 0,084 0,074 0,0577 

Zn % 10,5 8,39 5,86 4,16 
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Některé vybrané hodnoty polutantů z tabulky 7 jsou vyneseny v grafech 4 a 5          

z nichţ lze usuzovat, ţe mnoţství kadmia, zinku a dalších prvků se s přibývajícím 

mnoţstvím vermikulitu ve vzorku sniţuje.  

K nejvýznamnější redukci dochází u zinku, kde se z celkového obsahu zinku          

ve vzorku do vody vylouţilo 10,5 %. Tento podíl byl vlivem adsorpce vermikulitu 

zredukován na 4,16 %, coţ znamená, ţe vermikulit adsorboval 60,38 % zinku z mnoţství 

vylouţeného do vody. U kadmia, kde jeho vylouţený podíl činil 56,41 %, byl tento podíl 

působením vermikulitu eliminován na 41,81 % z toho plyne, ţe došlo ke sníţení o 25,88 %  

kadmia z celkového obsahu kadmia rozpustného ve vodě viz graf 4. Vzorek také obsahoval 

malé mnoţství olova. Vylouţený podíl olova do vodného prostředí činil 0,087 %                 

a po přidání 50 g vermikulitu se rozpustný podíl olova ve vzorku sníţil na 0,058 %,            

to znamená, ţe vermikulit adsorboval 33,34 % z celkového vylouţeného obsahu olova       

do vody. K redukci vylouţeného podílu dochází také u mědi. Kdyţ porovnáme pokus        

1 s pokusem 4, tak zjistíme, ţe došlo k poklesu o 49,38 % z prvotního vylouţeného obsahu 

mědi do vodného prostředí. Vylouţený podíl olova a mědi je znázorněn v grafu 5.  

V rámci experimentu došlo také k opačnému efektu, a to ke zvýšení vylouţeného 

podílu polutantu do vodného prostředí. Zvýšení lze pozorovat např. u síranu a chloridů při 

porovnání vylouţeného podílu u pokusu 1 a pokusu 4. U prvního, ze zmíněných polutantů 

je tento nárůst o 28,8 % a u chloridů je tento přírůstek o 10,30 % ve srovnání s prvotním 

vylouţeným podílem síranů a chloridů do vody viz graf 3. Zvyšování vylouţeného podílu 

polutantů ve vzorku můţe být zapříčiněno interakcí vylouţených polutantů.  

 

 

Graf 3  Vylouţený podíl aniontu bez (1) a za přítomnosti vermikulitu 2 – 4  

(autorka).  
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Graf 4  Vylouţený podíl vybraných polutantů (autorka).  

 

 

Graf 5  Vylouţený podíl vybraných polutantů II. (autorka).  

 

Analýzou vodného výluhu odpadu, který byl připraven podle ČSN EN 12457 – 4 

[24], bylo zjištěno, ţe odprašek z výroby litiny jednoznačně nespadá ani do jedné 

z kategorie nejvýše přípustných hodnot ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, 

jak je uvedeno ve Vyhlášce 294/05 Sb. [8], protoţe koncentrace například Zn a Cd, 

mnohonásobně převyšuje všechny jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, viz tab. 1 tudíţ tento 

odpadu můţeme označit za vysoce nebezpečný vzhledem k ţivotnímu prostředí. 

Vermikulit byl schopný pojmout určité mnoţství jiţ zmíněných polutantů,             

ale i přesto tento odpad spadá stále do nebezpečného odpadu podle Vyhlášky 294/05 Sb. 

[8]. 

Při vyloučení zinku a kadmia ze vzorku, by tento odpad mohl spadat do třídy 

vyluhovatelnosti 3. I kdyţ byly koncentrace polutantů vlivem vermikulitu sníţeny           
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aţ o polovinu, rizikovost vůči ţivotnímu prostřední neklesla natolik, aby se tento odpad 

skládkoval bezpečně. 
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5 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá ověřením vlivů vybraného fylosilikátu na mobilitu 

polutantů v metalurgickém odpadu a na moţnosti posoudit dopad metalurgického odpadu 

na ţivotní prostředí. Práce byla vypracována v rámci řešení projektu financovaným MŠMT 

číslo MSM 6198910016.    

Jako fylosilikát byl zvolen vermikulit pro jeho jedinečné fyzikální a chemické 

vlastnosti jako např. schopnost přijímat do své krystalové struktury organické                      

i anorganické látky. Odprašek z výroby litiny byl vybrán jako metalurgický odpad, protoţe 

obsahuje velké mnoţství znečišťujících látek, které škodí ţivotnímu prostředí a spadá       

do kategorie nebezpečných odpadů. Ke studiu vlivu vermikulitu na mobilitu především 

kadmia, mědi, olova a zinku, v experimentální části, byla vyuţita metoda hodnocení 

následné nebezpečnosti odpadů. Vermikulit byl přidán v určitém mnoţství 

k analyzovanému vzorku – odprašku z výroby litiny a z této směsi byl připraven vodný 

výluh podle odpovídající odpadové legislativy ČR. Poté byl tento vodný výluh analyzován.  

Ze získaných výsledků lze soudit, ţe vermikulit je dobrým sorbentem sledovaných 

znečišťujících látek. Vylouţený podíl zinku byl vlivem přítomnosti vermikulitu sníţen      

o 60,38 %, u kadmia proběhlo sníţení o 25,88 %, olovo bylo eliminováno o 33,68 %          

a měď byla zredukována o 49,38 % z celkového podílu vylouţených polutantů do vodného 

prostředí. V experimentu je také moţné sledovat nárůst vylouţeného podílů polutantů jako 

např. síranů a chloridů. Toto zvyšování vylouţeného podílu polutantů ve vzorku mohlo být 

zapříčiněno interakcí vylouţených polutantů a také interakci mezi polutanty                        

a nerozpustnými sloţkami odpadu.  

U sledovaných polutantů dochází vlivem přibývajícího mnoţství vermikulitu 

k velmi značnému sniţování vylouţeného podílu polutantů v analyzovaném vzorku. 

Ačkoliv byl experiment proveden pouze u odprašku z výroby litiny, lze předpokládat,       

ţe schopnost vermikulitu adsorbovat polutanty bude moţná i u jiných metalurgických 

odpadů. 
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