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ABSTRACT 

Sorption properties change after modification of the structure of phylosilicates, 

which in practice increases their utilization. The subject of this thesis is a study of the 

adsorption of Pb2+ and Cu2+ from model solutions and desorption of Pb2+. Bentonites from 

the Braňany – Černý vrch locality, in natrified and intercalated forms were used as 

adsorbents. The advantage of this material is its natural origin and easy availability. 

Firstly, bentonites from three different locations (the Braňany – Černý vrch deposit, 

the Rokle deposit near Kadaň and the southern slopes of the Bílina mine area) were 

evaluated by X-ray diffraction, X-ray fluorescence and by the determination of their sorption 

properties. The most suitable sample was chosen. This bentonite was divided into two grain 

fractions (<0.1 mm and 0.1–0.5 mm). The material was subsequently chemically modified 

to improve its sorption properties. The fine-grained fraction was natrified by a NaCl solution 

and both fractions were intercalated by octadecylamine (ODA) in different weight ratios. 

All the materials were tested on the model solutions prepared from the salts of the 

chosen metals (Pb2+ and Cu2+). During adsorption of lead and cupric cations, the adsorption 

equilibrium was established faster for modified samples than for unmodified samples. 

Langmuir and Freundlich adsorption isotherms were applied for the formulation of maximal 

adsorption capacity related to equilibrium concentration. 

Diluted acetic acid was used for the desorption process of Pb2+ with a pH value of 

3.53. For this purpose three samples of bentonites from the Braňany – Černý vrch locality 

and three modified samples (natrified and intercalated by ODA in two different weight 

ratios) with a graininess of <0.1 mm were used. 

The sample modified by ODA in the same weight ratio as the bentonite was shown 

as a very suitable adsorbent of lead cations because after desorption the value of retained 

cations was relatively high. A coarse-grained sample modified by ODA in a higher weight 

ratio was more effective for adsorption of Cu2+. 

 

Keywords: clay minerals, bentonite, natrification, intercalation, octadecylamine, adsorption, 

desorption, adsorption isotherm, heavy metals 



  

MOTIVACE 

Problematika znečištěného životního prostředí a zájem lidské populace o zdravý 

životní styl, který úzce souvisí právě s kvalitou životního prostředí, je velkou otázkou pro 

nalezení prostředků, které napomohou opětovnému zlepšení úrovně životního prostředí. 

Změna smýšlení současné generace vedla ke zpřísnění limitů týkajících se složek životního 

prostředí a z tohoto důvodu byla řada průmyslových podniků podněcována změnit výrobní 

technologie a zabývat se čistší produkcí. 

Odpadní vody s obsahem těžkých kovů jsou výzvou pro nalezení vhodného řešení 

jejich navrácení do přírody v neškodné formě. Těžké kovy jsou nebezpečné pro svou 

schopnost akumulace v organizmech a velmi snadno se tak dostávají do potravního řetězce. 

Proto je zapotřebí, aby došlo k vyčištění odpadních vod na vhodný standard nalezením 

účinné metody, u které by bylo vzato do úvahy i ekonomické hledisko. 

Výhody adsorpčních technologií představují vysokou efektivnost, jednoduchost 

provedení, velkou variabilitu a v neposlední řadě nízkou nákladovost procesu. Hledání 

vhodného adsorbentu a zlepšování jeho sorpčních vlastností je stále velmi aktuální 

záležitostí. 

Bentonity jsou využívány především jako těsnicí materiál ve stavebnictví, ale mají 

své uplatnění i jako adsorbenty. Právě propojení velmi aktuálního výzkumu v oblasti 

modifikace struktury fylosilikátů a skutečnosti, že se bentonit na našem území těží, mě 

vedly k ověření možnosti modifikovat strukturu bentonitů, následně je využít pro adsorpci 

těžkých kovů z modelových roztoků a k prozkoumání jejich desorpčních vlastností. 

Výsledné skutečnosti mohou být přínosem pro následné uplatnění v praxi a další výzkum. 
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ÚVOD A CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Život na Zemi je spojen s kvalitou životního prostředí. Těžké kovy představují jednu 

ze skupin častých polutantů, které ohrožují lidské zdraví. Existuje řada způsobů jejich 

odstraňování, ne všechny je však možné použít v každých provozních podmínkách. Velmi 

perspektivní možností se jeví použití adsorpce, která je považována za jednu 

z nejefektivnějších a nepříliš nákladných metod. Princip tohoto procesu spočívá ve 

schopnosti povrchu tuhých látek vázat na sebe ionty organických resp. anorganických látek. 

Výzkum v odstraňování těžkých kovů je orientován jak na aplikaci přírodních 

materiálů, tak i průmyslových odpadů, které mohou představovat cenově dostupné 

sorbenty. Mezi nejvíce testované sorbenty těžkých kovů patří zeolity, karbonáty, jíly, 

rašelina, oxidy železa apod. Zvláště jílovce, které jsou doprovodnou surovinou při těžbě 

hnědého uhlí, lze využívat jako sorbenty. Tímto dochází ke zlepšení ekonomické efektivnosti 

těžby a nedochází tak k zatěžování okolí jejich hromaděním. 

Vývoj různých druhů adsorbentů je velmi žádanou disciplínou. Zájem vzrostl o rozvoj 

přírodních adsorbentů anorganické povahy, zejména o využití specifických vlastností 

struktury aluminosilikátů, mezi které náleží také jílové minerály. V současnosti tyto jílové 

minerály a zvláště smektity, přitahují pozornost z důvodu jejich rozsáhlého použití 

v průmyslu a pro možnost modifikování jejich vrstevnaté struktury. 

Cíl disertační práce 

V souladu se základními problémy v oblasti výzkumu adsorpce a současnými světovými 

trendy jsou cíle disertační práce zaměřené na detailní studium vybraných vzorků bentonitů, 

jejich modifikaci a testování adsorpce a následné desorpce vybraných kationtů kovů na 

daných materiálech. Cílem práce je rovněž sumarizovat původní poznatky v oblasti výzkumu 

adsorpce a desorpce, používaných adsorbentů a jejich modifikovaných forem. 

Hlavní cíle disertační práce jsou: 

• charakterizace vzorků bentonitů z lokalit Braňany – Černý vrch, Rokle u Kadaně  

a jižních svahů dolu Bílina a stanovení základních sorpčních vlastností, 

• modifikace struktury vhodného vzorku bentonitu a posouzení změn jeho sorpčních 

vlastností, 

• testování připravených materiálů na modelových roztocích připravených ze solí 

příslušných kovů, 

• modelování adsorpční kinetiky a adsorpčních izoterem pro adsorpci vybraných kationtů 

kovů na daných materiálech, 

• uskutečnění procesu desorpce a jeho vyhodnocení, 

• ověření trvanlivosti modifikovaných forem z hlediska jejich struktury. 
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1. EXPERIMENTÁLNÍ METODIKY 

1.1. Metody odstraňování těžkých kovů z vod 

Pro odstraňování sloučenin kovů z vod je obecně možné použít procesy iontové 

výměny, membránové procesy, srážecí postupy pomocí vápenného mléka či sulfidů atd. 

Účinným řešením odstraňování polutantů z vody je především adsorpce. Pro adsorpci je 

vyvíjena celá řada moderních adsorpčních materiálů (aktivní uhlí, aktivní koks, uhlíkatá 

molekulová síta, uhlíkové tkaniny, iontovýměnné pryskyřice), jejichž účinnost je poměrně 

vysoká, ale nevýhodou je vysoká cena, proto se využívají zejména přírodní sorbenty (hnědé 

a černé uhlí, humáty železa, rašelina, kůra, huminové kyseliny, řasy atd.) [1]. 

1.2. Sorpční studie materiálu 

Pro testování adsorpce vybraných kationtů – Pb2+ a Cu2+ – byly připraveny modelové 

roztoky. V případě olova šlo o vstupní koncentrace 500, 1000, 1500, 2000 a 2500 mg l−1  

a v případě mědi se jednalo o vstupní koncentrace 300, 600, 900, 1200 a 1500 mg l−1. 

Při modelování kinetiky byla zvolena maximální vstupní koncentrace pro testování 

adsorpce Pb2+ kationtů 2500 mg l−1 a pro Cu2+ kationty 1500 mg l−1. V časových intervalech 

1, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 hodin byl 1 g materiálu protřepáván v 50 ml roztoku. Poté byl zfiltrován 

a eluát byl podroben analýze obsahu příslušného kationtu kovu v roztoku pomocí plamenné 

techniky atomové absorpční spektrometrie AAS. 

Pro modelování adsorpčních izoterem bylo zvoleno několik rozdílných vstupních 

koncentrací vybraných testovaných kovů a to podle charakteru látky, s dostatečným rozsahem, 

aby obsáhl předpokládanou adsorpci odpovídající adsorpčním schopnostem obdobného 

typu materiálu. Proces adsorpce probíhal po dobu 24 hodin a eluát byl podroben analýze 

obsahu příslušného kationtu kovu v roztoku pomocí plamenné techniky atomové absorpční 

spektrometrie AAS. 

1.3. Desorpční studie materiálu 

Pro desorpční studii byla vybrána zředěná kyselina octová o koncentraci 0,0042 mol. 

Hodnota pH se rovnala 3,53. Tato kyselina byla použita pro testy desorpce olova ze vzorků 

bentonitů o zrnitosti <0,1 mm a rovněž jejich modifikací. 

Pro samotnou desorpci byl nejprve připraven materiál s naadsorbovaným kationtem 

Pb2+ stejným postupem jako v případě sorpční studie. Poté byl daný materiál sušen při 

teplotě 25 °C po dobu 24 hodin a následně protřepáván v roztoku zředěné kyseliny octové 

(1 g v 50 ml) po dobu 10 hodin. Eluáty po adsorpci i desorpci byly podrobeny analýze 

obsahu daného kationtu kovu v roztoku pomocí plamenné techniky atomové absorpční 

spektrometrie AAS. 
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1.4. Evaluace výsledků 

Účinnost adsorpce E (%) představuje procentuální odstranění kovu z vodného 

roztoku ve vztahu k počáteční koncentraci. Vypočítá se ze vztahu [2]: 

100
0

0 ⋅
−

=
c

cc
E r  (1-1) 

kde c0 a cr je počáteční a rovnovážná koncentrace kovu (mg l−1). 

Adsorpční kapacita a (mg g−1) vyjadřuje množství látky, které se při adsorpci zachytí 

na adsorbentu. Pro výpočet používáme vztah [2, 3]: 

( )rcc
m

V
a −⋅= 0  (1-2) 

kde V je objem roztoku (l), c0 a cr koncentrace před a po adsorpci (mg l−1) a m hmotnost 

adsorbentu (g). 

Langmuirova izoterma byla odvozena za předpokladu jednovrstvé adsorpce  

a konstantních vlastností adsorpčního povrchu. Platí obvykle pro chemisorpci či 

elektrostatickou adsorpci, kdy se tvoří pouze monomolekulární vrstva na povrchu 

adsorbentu a všechna aktivní místa na povrchu jsou rovnocenná. Adsorpční izoterma je 

vyjádřena vztahem [2, 4]: 

r

r
m cb

cb
aa

⋅+

⋅
⋅=
1

 (1-3) 

kde a je adsorpční kapacita (mg g−1), am maximální adsorpční kapacita (mg g−1), cr 

rovnovážná koncentrace adsorbované látky (mg l−1) a b je rovnovážná konstanta (l mg−1). 

Konstanty mohou být vypočteny z experimentálních dat užitím nelineární regrese. 

Freundlichova izoterma je rovnice předpokládající logaritmické rozdělení sorpčních 

míst, tj. heterogenní povrch sorbentu. Platí obvykle pro fyzikální adsorpci a pro adsorpci 

na heterogenních površích s různými aktivními místy [4]. Je dána vztahem [5]: 

n
rcka ⋅=  (1-4) 

kde k (l g−1) a n jsou konstanty (0 < n < 1), a adsorpční kapacita (mg g−1) a cr rovnovážná 

koncentrace adsorbované látky (mg l−1). 

Podíl Freundlichových konstant k po adsorpci a desorpci poukazuje na hysterezi 

sorpčních procesů. V práci Laira aj. [6] bylo sledováno sorpční a desorpční chování Cu, Cd 

a Zn na různých typech zemin. Podobné hodnoty podílů byly vypočítány pro Cu (kolem 1), 

které poukazují na silné a nevratné vazby Cu iontů ve všech zeminách. Hodnoty podílů pro 

Zn a Cd kolísaly ve větších rozmezích, což naznačuje na vratnost vazeb a vyšší závislost 

sorpčního chování na parametrech zeminy. 
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2. VSTUPNÍ ANALÝZA VZORKŮ A MODIFIKACE VYBRANÉHO 

MATERIÁLU 

Pro experimentální část této práce byly odebrány vzorky bentonitů ze severočeské 

pánve z těžebny bentonitu Braňany – Černý vrch (označení vzorků CV1, CV2, CV3, CV4, 

CV5) a Rokle (R6, R7) (Keramost a.s.) a oblasti jižních svahů dolu Bílina – povrchového 

dolu (B8) (Severočeské doly a.s.). 

 

Obrázek  2-1. RTG difrakční záznamy jednotlivých vzorků bentonitů  

(M – montmorillonit, B – beidelit, A – anatas, Q – křemen, S – siderit, C – kalcit,  

K – kaolinit, G – goethit, H – hematit, U – muskovit) 
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Výsledky RTG difrakční analýzy (obrázek 2-1) ukázaly, že u většiny vzorků z lokality 

Braňany – Černý vrch tvořil hlavní složku montmorillonit, výjimku představoval jeden 

vzorek, u něhož byl hlavní složkou kaolinit. Vzorky z lokality Rokle u Kadaně se odlišovaly 

od ostatních tím, že obsahovaly navíc vedle kaolinitu i muskovit. U vzorku z lokality 

jižních svahů dolu Bílina byl kaolinit zastoupen v největším množství. Vzdálenost d001  

Ca-montmorillonitu byla největší u vzorku CV3 (1,525 nm). 

Silikátová analýza potvrdila, že největší zastoupení u všech bentonitů měly oxidy 

křemíku, hliníku a železa. V menším množství byly zastoupeny oxidy titanu, hořčíku  

a vápníku. 

Testování pufrovací schopnosti bylo provedeno pro odhalení reakce materiálů při 

změně pH. Největší pufrační schopnost vůči kyselinám měly tři vzorky z lokality Braňany 

– Černý vrch, rovněž vzorek z lokality jižních svahů dolu Bílina nevykazoval nízkou 

hodnotu. Toto poukazuje na vyšší kationtovou výměnnou kapacitu, zejména sorpcí 

dvojmocných bazických kationtů v sorpčním komplexu. Schopnost tlumit přísun bazických 

iontů nebyla u všech vzorků tak odlišná, přesto dva vzorky z lokality Braňany – Černý 

vrch dosáhly vyšších hodnot, což opět znamená vyšší sorpční schopnost. 

Měrný povrch byl stanoven při zrnitosti vzorků <0,2 mm. Nejvyšší hodnoty dosáhl 

vzorek CV4 (41,96 m2 g−1), ovšem výměnná kapacita byla nejvyšší u vzorku CV2 

(540 mmol kg−1) a nejnižší u vzorku CV4 (145 mmol kg−1). Hodnota obsahu kationtů 

alkalických zemin vázaných jinak než na jílové složky (alkalita) byla nejvyšší u vzorku 

CV5 (100 mmol kg−1), což potvrzuje vyšší obsah kalcitu v tomto vzorku. 

Pro modifikaci a následné testování sorpčních vlastností byl po vyhodnocení vstupní 

analýzy osmi vzorků bentonitů vybrán vzorek CV3. 

Pro objasnění vlivu zvýšení specifického povrchu na zvýšení schopnosti adsorpce 

kationtů vybraných kovů byla zařazena úprava zrnitosti materiálu. Pomletý materiál byl 

rozdělen na dvě zrnitostní frakce <0,1 mm (označení vzorku B1) a 0,1–0,5 mm (B5). Tyto 

vzorky dosahovaly hodnot měrného povrchu okolo 73 m2 g−1. 

Pro přípravu natrifikovaného bentonitu (B1Na) byl smíchán 1 molární roztok NaCl 

(1 litr) a vzorek frakce <0,1 mm (100,0 g). Tato suspenze byla promíchávána po dobu  

50 hodin. Po ukončení saturace byla pevná fáze oddělena odstředěním. Přebytečné ionty 

byly vymývány destilovanou vodou až do prokázání negativní reakce na obsah chloridů 

v eluátu. Po ukončení tohoto procesu byl materiál sušen při 60 °C. 

Druhým z využitých postupů modifikace byla interkalace oktadecylaminem (ODA). 

Při interkalaci se jedná o zavádění hostujících částic do mezivrství jílových minerálů  

a konzervaci vrstvené struktury. 
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Pro vlastní interkalační proces byly zvoleny následující poměry ODA ku materiálu: 

• Interkalace v poměru 100 g materiálu ku 75 g ODA – materiály obou frakcí byly 

smíchány s ODA v hmotnostním poměru 1:0,75 (označení vzorků B1ODA0.75  

a B5ODA0.75). Aby nedošlo ke kolapsům struktury bentonitu, byla teplota tavení 

zvolena na 80 °C. Doba interkalace byla stanovena na 24 hodin. 

• Interkalace v poměru 100 g materiálu ku 100 g ODA – tento hmotnostní poměr 1:1 byl 

zvolen pro frakci <0,1 mm (B1ODA1). Další postup odpovídal předchozímu. 

• Interkalace v poměru 100 g materiálu ku 150 g ODA – v tomto případě byl smíchán 

materiál frakce 0,1–0,5 mm s ODA v hmotnostním poměru 1:1,5 (B5ODA1.5). 

Následující postup odpovídal postupu zmíněnému výše. 
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3. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SORPCE A DESORPCE 

3.1. Sorpční vlastnosti připravených vzorků 

Modelováním kinetiky adsorpce Pb2+ a Cu2+ z modelových roztoků bylo zjištěno, že 

u všech vzorků modifikovaných ODA došlo k ustavení adsorpční rovnováhy po 3 hodinách 

a u vzorku upraveného natrifikací bylo zapotřebí 5 hodin. Nejdelší čas pro ustavení 

adsorpční rovnováhy byl zaznamenán u vzorků nemodifikovaných, kdy pro Pb2+ bylo 

zapotřebí 7 hodin a pro Cu2+ 12 hodin (jemnozrnnější frakce) a 9 hodin (hrubozrnnější 

frakce), což může být způsobeno nehomogenním rozmístěním vazebných skupin ve vzorku. 

 

Obrázek  3-1. Porovnání maximální adsorpce Pb2+ a Cu2+ 

U adsorpce Pb2+ z modelového roztoku (obrázek 4-1) prokázal největší účinnost 

vzorek B1ODA0.75 (87,00 %). Dobrých výsledků dosáhly i ostatní vzorky modifikované 

ODA, což svědčí o zlepšení sorpčních vlastností, kdy byl vytvořen větší počet vazeb mezi 

strukturou materiálu a kationty kovu. Vzorek upravený natrifikací vykazoval jen nepatrně 

vyšší účinnost (63,40 %) než vzorek nemodifikovaný (61,21 %). Velikost zrn u vzorků 

nemodifikovaných měla rovněž vliv na adsorpci Pb2+, kdy u jemnozrnnější frakce bylo 

dosaženo vyšší adsorpční účinnosti (61,21 %) než u frakce hrubozrnnější (53,03 %). 

V případě adsorpce Cu2+ z modelového roztoku (obrázek 4-1) bylo shledáno, že 

k největšímu odstranění Cu2+ došlo při použití vzorků modifikovaných ODA ve vyšším 

hmotnostním poměru, konkrétně u B5ODA1.5 (92,57 %) a B1ODA1 (85,94 %). Vzorek 

B1Na opět vykazoval jen nepatrně odlišnou hodnotu účinnosti (74,54 %) než vzorek B1 

(75,05 %). Zrnitost u nemodifikovaných vzorků tentokrát neměla příliš velký vliv na 

adsorpci Cu2+; jemnozrnnější frakce dosáhla hodnoty 75,05 % a hrubozrnnější 76,99 %. 

Modifikace ODA v nižším hmotnostním poměru nebyla pro adsorpci měďnatých iontů 

příliš účinná, jelikož její hodnoty byly nižší než pro vzorky nemodifikované. 
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Pro pochopení mechanismu adsorpce byly modelovány adsorpční izotermy dle 

Langmuira a Freundlicha. Nejvyšších hodnot maximální adsorpce Pb2+ dle Langmuirova 

modelu dosáhly vzorky modifikované ODA (117,22 mg g−1 pro vzorek B5ODA1.5). 

Vzorek B1Na vykazoval hodnotu 76,99 mg g−1, což je o něco málo vyšší než u vzorku B1 

(72,68 mg g−1). Nejnižší hodnota byla vypočtena u vzorku B5 (62,03 mg g−1). Jakákoliv 

modifikace tedy přispěla k vyšší hodnotě maximální adsorpce.  

U adsorpce Cu2+ pro vzorky modifikované ODA v nižším hmotnostním poměru měly 

adsorpční izotermy velmi nepříznivý průběh a rovněž hodnota konstanty n byla větší než 1, 

mohlo tedy dojít k chybě měření, proto tyto vzorky nebyly zařazeny do hodnocení. 

Z ostatních vzorků dosáhl vysoké hodnoty vzorek B5 (70,86 mg g−1); hodnota k 

Freundlichova modelu charakterizující maximální adsorpční kapacitu i korelační koeficient 

Langmuirovy izotermy byly ovšem poměrně nízké. Vzorky modifikované oktadecylaminem 

B1ODA1 a B5ODA1.5 vykazovaly hodnoty 62,62 mg g−1 a 66,92 mg g−1 a pro vzorky B1 

a B1Na byly vypočítány skoro stejné hodnoty (50,44 mg g−1 a 50,23 mg g−1). 

Proces adsorpce olovnatých iontů (obrázek 4-2) byl pro dva vzorky nejvhodněji 

opsán izotermou dle Langmuira (konkrétně B1Na a B5ODA0.75), která platí obvykle pro 

chemisorpci či elektrostatickou adsorpci, kdy se tvoří pouze monomolekulární vrstva na 

povrchu adsorbentu a všechna místa na povrchu jsou rovnocenná. Freundlichova izoterma 

byla vhodnější pro ostatních pět vzorků; tato obvykle popisuje fyzikální adsorpci a adsorpci 

na heterogenních površích s různými aktivními místy. 

 

Obrázek  3-2. Nejvhodnější modely adsorpčních izoterem Pb2+ 

Pro adsorpci měďnatých iontů (obrázek 4-3) bylo vyvozeno, že třem vzorkům nejvíce 

vyhovovala Langmuirova izoterma (konkrétně B1Na, B1ODA1 a B5ODA1.5). Dvěma 
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vzorkům více vyhovovala izoterma dle Freundlicha. Dva modifikované vzorky z důvodu 

chyby nebyly hodnoceny. 

 

Obrázek  3-3. Nejvhodnější modely adsorpčních izoterem Cu2+ 

3.2. Desorpční vlastnosti vzorků bentonitů 

Pro testování desorpce kationtů Pb2+ byly vybrány vzorky bentonitů B1 (původní 

vzorek CV3), CV2 a CV5 o zrnitosti <0,1 mm a vzorky modifikované B1Na, B1ODA0.75 

a B1ODA1. Testy desorpce byly provedeny zředěnou kyselinou octovou (0,0042 mol) při 

hodnotě pH 3,53. Při adsorpci a následné desorpci byl materiál protřepáván po dobu  

10 hodin, kdy bylo dosaženo adsorpční rovnováhy. 

 

Obrázek  3-4. Porovnání množství naadsorbovaného (aS) a zadrženého (aR) Pb2+ po adsorpci  

a desorpci při uvedených počátečních koncentracích pro nemodifikované vzorky bentonitů 
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Porovnáním výsledků naadsorbovaného a zadrženého množství obsahu Pb2+ 

u nemodifikovaných vzorků bentonitů (obrázek 5-1) bylo zjištěno, že při daných počátečních 

koncentracích (502, 996, 1445, 1911 a 2415 mg l−1) se kationt kovu naadsorboval nejvíce 

na vzorek CV5, u kterého došlo i k nejmenší desorpci (bylo zadrženo přibližně 99 %). 

Srovnáním výsledků vzorku bentonitu a jeho modifikací (obrázek 5-2) lze říci, že 

nejvíce tohoto kationtu zůstalo navázáno na vzorku B1Na pro nižší počáteční koncentrace 

(96,35 % a 93,62 %) a na vzorku B1ODA1 pro vyšší počáteční koncentrace (91,79 %  

a 91,63 %). Z důvodu chyby měření u vzorku B1ODA0.75 bylo porovnání hodnot pro 

nejnižší počáteční koncentraci vynecháno. 

 

Obrázek  3-5. Porovnání množství naadsorbovaného (aS) a zadrženého (aR) Pb2+ po adsorpci  

a desorpci při uvedených počátečních koncentracích pro vzorek bentonitu a jeho modifikace 

Pro výpočet adsorpčních a desorpčních parametrů byly modelovány Freundlichovy 

izotermy. Podíl Freundlichových parametrů k po adsorpci a desorpci je mírou hystereze 

sorpčního procesu. Jelikož izotermy vzorků modifikovaných ODA měly velmi nepříznivý 

průběh a hodnoty Freundlichovy konstanty n byly větší než 1, byly pro hodnocení hystereze 

procesu použity pouze výsledky vzorků B1, B1Na, CV2 a CV5. Bylo určeno, že velmi 

pevná a nevratná vazba olovnatých iontů se nacházela u vzorků B1, B1Na a CV5. 

Po adsorpci a desorpci byla měřena hodnota pH roztoků. S navyšující se počáteční 

koncentrací Pb2+ v modelových roztocích docházelo po adsorpci k poklesu pH roztoků 

téměř u všech vzorků. Po desorpci došlo k opětovnému poklesu pH roztoků u většiny 

vzorků, což může být způsobeno uvolněním kationtu kovu ze vzorku, kdy se vzorek opět 

začíná stávat anexem. 
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4. RTG DIFRAKČNÍ ANALÝZA 

4.1. Difrakční záznam oktadecylaminu 

Vzorek čistého oktadecylaminu (ODA) v surové formě a dva vzorky čistého ODA 

tavené při teplotě 80 °C po dobu 24 hodin, kdy první byl okamžitě vytažen z pece po 

uplynutí dané doby a druhý pozvolna chladnul v peci, byly podrobeny RTG difrakční 

analýze. 

 

Obrázek  4-1. RTG difrakční záznamy vzorku čistého oktadecylaminu v surové formě (ODA)  

a vzorků čistého ODA tavených při 80 °C po dobu 24 hodin – s okamžitým vytažením z pece  

po uplynutí dané doby (ODA hned) a s pozvolným chladnutím v peci (ODA pomalu) 

Jak je patrné z obrázku 6-1, píky v první třetině difrakčního záznamu představují jasně 

definovanou fázi, jelikož jsou viditelně oddělené, mají pravidelné uspořádání. Dlouhá 

vzdálenost píku představuje celky, krátká vzdálenost roztavenou formu, což logicky 

odpovídá delší době strávené v peci. Píky mezi úhly 20 až 25° 2Θ představují amorfní 

složku. ODA v peci s časem krystalizuje, došlo ke zborcení struktury uvnitř jednotlivých 

uhlíkatých řetězců. 

4.2. Difrakční záznamy modifikovaných vzorků 

Modifikované vzorky bentonitů byly rovněž podrobeny XRD analýze. Původní 

vzorek CV3 obsahoval Ca-montmorillonit, křemen, anatas, kalcit, siderit a amorfní materiál. 

Rozdíl v záznamech vzorků B1 a B5 (různá zrnitost) nebyl příliš patrný. Lze pouze 

konstatovat, že ve vzorku jemnozrnnějším se nacházelo více křemene než ve vzorku 

hrubozrnnějším. Z difrakčního záznamu vzorku B1Na je zřejmé, že došlo k posunu píku 

pro Ca-montmorillonit oproti vzorku B1, kdy byl následně potvrzen Na-montmorillonit; 
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ostatní fáze danou modifikací nebyly ovlivněny. Záznamy vzorků modifikovaných ODA 

obsahovaly nové sloučeniny, čistý ODA se tam nevyskytoval, došlo tedy k modifikaci 

struktury. Ostatní fáze danou modifikací rovněž nebyly ovlivněny. 

Srovnáním záznamů vzorků modifikovaných ODA a vzorků bentonitu B1 a B5 

můžeme říci, že došlo k posunu mezivrstevní vzdálenosti z původní hodnoty 1,525 nm na 

1,883 nm a 1,863 nm u jemnozrnnějšího vzorku a na 1,896 nm a 1,904 nm u vzorku 

hrubozrnnějšího. U vzorku B5ODA1.5 byla tedy mezivrstevní vzdálenost největší a došlo 

k větší krystalizaci než u ostatních vzorků. Porovnáním vzorků s různou zrnitostí 

modifikovaných stejným množstvím ODA (B1ODA0.75 a B5ODA0.75) můžeme 

konstatovat, že u vzorku jemnozrnnějšího byla velikost krystalitů menší a vyskytovalo se 

tedy více poruch krystalické mřížky. 

Vzorek B1ODA1 byl po dvou letech znovu připraven stejným způsobem. 

Mezivrstevní vzdálenost se po uplynulé době nezměnila, došlo ovšem k degradaci materiálu, 

jedná se tedy o časově nestabilní materiál, kdy dochází k uvolnění určité složky. Podíl 

amorfní složky nekrystalizuje s časem. 

V difrakčních záznamech vzorků B1ODA1, při jejichž přípravách došlo v prvním 

případě k okamžitému vyjmutí z pece po uplynutí 24 hodin a v druhém případě 

k pozvolnému chladnutí v peci, nebyly patrné příliš velké rozdíly. U vzorku, který pozvolna 

chladl v peci, došlo k menší krystalizaci. 

4.3. Difrakční záznamy po adsorpci a desorpci 

RTG difrakční analýza byla provedena pro vzorky bentonitů po adsorpci a desorpci 

olova. Provedené analýzy opět potvrdily již dříve vyhodnocené výsledky, že ve vzorku B1 

je přítomný Ca-montmorillonit, křemen, anatas, kalcit, siderit a amorfní materiál. Stejný 

výskyt byl i u vzorků modifikovaných ODA, kde se navíc vyskytovaly nově vzniklé 

sloučeniny po reakci s ODA. Ve vzorku natrifikovaném se oproti Ca-montmorillonitu 

nacházel Na-montmorillonit. Na rozdíl od vzorku B1 se u vzorku CV2 nevyskytoval kalcit 

a u vzorku CV5 křemen. Po adsorpci a desorpci olova tedy nedošlo ke změně původních 

fází. 

Adsorpce a desorpce olova dala vzniknout fázím jako je PbCO3, PbO2 nebo Pb(NO3)2. 

Z dostupných fází uvedených v databázi programu CMPR [7] se rovněž vyskytovaly 

sloučeniny na bázi Pb-Al-Si-O a sloučeniny po reakci Pb(NO3)2 s kationty vápníku a sodíku 

vyskytující se v montmorillonitu. Po desorpci olova se objevil i C2H6O4Pb, který vznikl 

reakcí kyseliny octové a kationtu olova. V analyzovaných vzorcích je přítomno více 

sloučenin, ovšem díky mnoha fázím vyskytujících se ve vzorcích a omezené databázi 

programu CMPR je nelze jednoznačně určit. 
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ZÁVĚR 

Předložená disertační práce byla zaměřena na vyhodnocení adsorpce kationtů kovů 

olova a mědi a následné desorpce olova pomocí bentonitů a jejich modifikací. Vzorky byly 

modifikovány natrifikací roztokem NaCl a interkalací oktadecylaminem (ODA). 

Všechny vytyčené cíle byly dosaženy a lze tedy shrnout následující závěry: 

• na základě stanovení základních sorpčních vlastností patří mezi nejvhodnější adsorbenty 

vzorky z lokality Braňany – Černý vrch, 

• modifikace struktury bentonitu natrifikací NaCl a interkalací oktadecylaminem přispěla 

ke zlepšení sorpčních vlastností, 

• velmi vhodným adsorbentem olovnatých iontů je vzorek modifikovaný ODA 

v hmotnostním poměru 1:1, jelikož i po desorpci byla poměrně vysoká hodnota 

zadrženého množství kationtu kovu; pro adsorpci měďnatých iontů se nejvíce osvědčil 

hrubozrnnější vzorek modifikovaný ODA ve vyšším hmotnostním poměru, 

• výsledky RTG difrakční analýzy potvrdily, že u vzorku modifikovaného ODA došlo po 

dvou letech k degradaci materiálu, jedná se tedy o časově nestabilní materiál, kdy 

dochází k uvolnění určité složky. 

Přínosem předložené doktorské disertační práce jsou realizované procesy adsorpce  

a desorpce využitím přírodní suroviny jako adsorbentu těžkých kovů, uskutečnění 

modifikace daného materiálu a v neposlední řadě vyhodnocení odolnosti struktury 

modifikovaného materiálu vůči stárnutí. 

Budoucí výzkum v této oblasti je možné zaměřit na využití dalších sloučenin pro 

interkalaci a modifikaci struktury, provedení více adsorpčních a desorpčních cyklů, použití 

jiných chemických sloučenin pro desorpci a tím zajištění potřebné hodnoty pH, případně 

využití tohoto adsorbentu v praxi při čištění průmyslových odpadních vod. 
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