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Anotace 

Diplomová práce se zabývá ověřením ekotoxicity nanomateriálů na bázi vybraných 

jílových minerálů - bentonitu, kaolínu a oxidu křemiĉitého jako referenĉní látky. Byl 

připraven výluh podle vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu, v posledním znění. Sledovanými vlivy na 

ekotoxicitu byla velikost ĉástic a koncentrace veškerých látek na inhibice mořských 

bakterií Vibrio fischeri. U bentonitu byla zjištěna statisticky významná závislost mezi 

inhibicí Vibrio fischeri a obsahem veškerých látek. V práci je také uveden přehled 

vybraných nanomateriálů pouţívaných pro sorpce. 

Klíĉová slova: nanomateriály, jílové minerály, sorpce, ekotoxicita, Vibrio fischeri 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the validation of ecotoxicity of nanomaterials on the 

basis of selected clay minerals - bentonite, kaolin and silicon oxide as a marker. Extract 

was prepared according to the edit 294/2005 Sb. concerning the conditions of storage of 

wastes on landfills and their use on the ground surface, in the final version. The 

monitored effects on ecotoxicity were particle size and concentration of all substances 

on the inhibition of marine bacteria Vibrio fischeri. The bentonite was observed 

statistically significant correlation between inhibition of Vibrio fischeri and the content 

of all substances. The thesis also provides an overview of some nano materials used for 

sorption. 

Keywords: nanomaterials, clay minerals, sorption, ecotoxicity, Vibrio fischeri 
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Seznam zkratek 

AC – aktivní uhlík (activated carbon) 

BBTT – bakterialní bioluminescenĉný 
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BNP – bimetalické nanoĉástice 

CNT – uhlíkové nanotrubice (carbon 

nanotubes) 

ĈR – Ĉeská republika 

ĈSN  – ĉeská státní norma 

ISO - International Standard 

Organisation 

D – dimenze 

DDT – dichlordifenyltrichlorethan 

DOC - rozpuštěný organický uhlík 

DWCNT - dvojstěnné uhlíkové 

nanotrubice 

HDTMA - 

hexadecyltrimethylammonium bromid 

IC - intersticiální kanály 

IO – inertní odpad 

KRH – adsorpĉní koeficient 

LID - nevyšší neúĉinné ředění (Lowest 
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1. Úvod 

Jílové minerály jsou díky svým vlastnostem vyuţívány jako sorbenty 

v průmyslových aplikacích. Po pouţití se musí se sorbenty po ukonĉení sorpĉního 

procesu nakládat jako s odpady. Jílové minerály v přírodní formě jsou povaţovány za 

inertní odpad a díky svým sorpĉním vlastnostem jsou vyuţívány pro rekultivace 

skládek. Právě vyuţití pro rekultivace podle vyhlášky ĉ.294/2005 Sb. v posledním znění 

vyţaduje, aby rekultivaĉní materiály splnily poţadavky na ekotoxicitu. 

Nanomateriály jsou definovány jako látky, jejichţ struktury mají alespoň jeden 

rozměr v rozmezí 1 aţ 100 nm.  Vlastnosti nanoĉástic se liší od vlastností materiálů 

běţné velikosti, které mají stejné chemické sloţení. Mají zvětšenou povrchovou plochu 

v důsledku zmenšení velikosti, tj. obrovský nárůst poměru plochy povrchu k objemu 

ĉástic nanomateriálu. Tento poměr zásadně ovlivňuje většinu chemických a fyzikálních 

vazeb na hranicích zrn materiálu, coţ významně ovlivňuje materiálové vlastnosti (např. 

zvýšená reaktivita). Velikost ĉástic má podle některých studií poměrně významný vliv, 

přiĉemţ se sniţující se velikostí ĉástic se toxicita zvyšuje, resp. nanomateriály se jeví 

jako toxiĉtější oproti konvenĉním formám daných látek. 

Naše znalosti o toxicitě nanomateriálů jsou stále znaĉně omezené. Testování bylo 

doposud soustředěno zejména na akvatické testy, které jsou mezinárodně uznávané 

(ISO normy, apod.) a snadno proveditelné. Mechanismy toxického úĉinku a faktory, 

které toxicitu ovlivňují, nebyly doposud zcela objasněny. Různé nanomateriály budou 

mít různé mechanismy úĉinku, který je ĉasto spojen s úĉelem, ke kterému 

nanomateriály slouţí. Stejný nanomateriál můţe navíc vykazovat i různé mechanismy 

úĉinku v závislosti na okolních podmínkách. 

V posledních letech se stále více pro testování ekotoxicity uplatňuje pouţití 

bakteriálního bioluminiscenĉního testu toxicity – BBTT. Jeho aplikace je definována 

normami ĈSN EN ISO 11348-1, 2, 3. Nejĉastější aplikací je měření odpadů, 

kontaminovaných půd, nebo povrchových vod. Principem zkoušky je inhibice emise 

světla bakteriální kultury Vibrio fischeri. Výhodou biotestu je, ţe trvá pouze několik 

minut, obsluha přístroje je nenároĉná, je potřebné minimální mnoţství materiálu a 

testovacích organismů. Test se běţně pouţívá pro stanovení akutní toxicity různých 
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látek ve vyspělých průmyslových zemích, především v Německu, Holandsku, 

Švýcarsku, Kanadě, Francii.  

Cílem diplomové práce bylo ověření ekotoxicity nanoĉástic vybraných surovin na 

bázi jílových minerálů (surový kaolín, metakaolín, bentonit a bentonit – zelený) a 

referenĉní látky SiO2 na mořské bakterii Vibrio fischeri pomocí bakteriálního 

bioluminescenĉního testu. Ekotoxicita můţe být ovlivněna různými faktory. Inhibice 

Vibrio fischeri byla sledována pomocí následujících ukazatelů: 

 velikosti ĉástic (granulometrický rozbor) 

 mnoţství ĉástic (stanovení veškerých látek v suspenzi) 

 chemické sloţení ĉástic (výběr suroviny) 
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2. Charakteristika nanomateriálů využívaných pro 

sorpce 

Nanotechnologie - interdisciplinární a průřezová technologie, zabývající se 

praktickým vyuţitím nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů pro konstrukci 

nových struktur, materiálů a zařízení. Zahrnuje oblasti fyziky, chemie i biologie. 

Pojem „nano― je v inţenýrské praxi běţně znám a vyjadřuje násobek – jednu 

miliardtinu (10
-9

) základní jednotky. (Hošek, 2010) 

Pojmem „nanotechnologie― se rozumí takové materiály, systémy, jejich aplikace 

nebo způsoby tvorby, které splňují následující podmínky: (Hošek, 2010; Sovová, Koĉí 

2012) 

1. Mají alespoň jeden rozměr nebo svoji vnitřní strukturu v intervalu velikostí 1-100 nm 

(0,001 – 0,1 μm). Někteří autoři odlišují ještě navíc nanoĉástice, které mají dva nebo tři 

rozměry mezi 1–100 nm. 

2. Vyuţívají fyzikálních nebo chemických vlastností na úrovni atomů a molekul, takţe 

mají neobvyklé charakteristiky v porovnání se stejným materiálem nebo systémem, 

který nemá sloţky s nanorozměry 

3. Mohou být kombinovány tak, aby vytvářely větší struktury s důsledky do makrosvěta 

Nanomateriály jsou tedy látky, jejichţ struktury mají alespoň jeden rozměr v rozmezí 1 

aţ 100 nm.  
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Obrázek 1: Nanoměřítko (nanoscience.massey.ac.nz) 

 

Dělení podle původu: (Pouzar, 2010) 

a) Přírodní (poly-dispersní systémy) 

např.  

- půdní koloidy - ĉástice jílů, oxidy a hydroxidy kovů, huminové kyseliny 

- ultrajemné podíly polétavého prachu - zvětrávání hornin mořská sůl 

- nanoĉástice biologického původu - pyly, mikroorganismy 

- uhlíkové nanotrubice (CNTs) a fulereny  v 10 000 let staré vrstvě ledu - Grónsko 

(poţáry, sopeĉná ĉinnost) 

b) Antropogenní – produkované nezáměrně (obvykle poly-dispersní systémy) 

např.  

- dehet, fulereny a uhlíkové nanotrubice v dýmech  

- zneĉištění při svařování a plazmovém obrábění kovů 

- letecká a automobilová doprava 

- vaření 

c) Antropogenní – produkované záměrně (obvykle mono-dispersní systémy) 

např. 
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- jednostěnné a vícestěnné uhlíkové trubice (SWNTs, MWNTs), fulereny (C-60) 

- kovové nanoĉástice - Ag, Au, Fe, Cu 

- oxidy kovů - TiO2, MnO, ZnO, Fe2O3 

- dendrimery, polymerní nanoĉástice 

Strukturní vlastnosti: 

Vlastností nanoĉástic se liší od vlastností materiálů běţné velikosti, které mají 

stejné chemické sloţení. Funkĉnost těchto nanomateriálů závisí na jejich sloţení, 

velikostech, tvaru a mnohé vlastnosti jsou přímo závislé na procesech, které se 

odehrávají na nanostrukturních rozhraních. Mají zvětšenou povrchovou plochu 

v důsledku zmenšení velikosti, tj. obrovský nárůst poměru plochy povrchu k objemu 

ĉástic nanomateriálu. Tento vztah zásadně ovlivňuje většinu chemických a fyzikálních 

vazeb na hranicích zrn materiálu, co má za následek významný vliv na materiálové 

vlastnosti (např. reaktivita). Mění se jejich magnetické, optické a elektrické vlastnosti. 

(Hájková, 2009; Mikeska, 2011) 

Rozdělení nanomateriálů: 

Základní parametr, kterým se rozdělují různé typy nanoobjektů, je poĉet 

souřadnic, ve kterých daná struktura splňuje interval rozměrů 1 – 100 nm. Různé druhy 

nanostruktur jsou analyzovány a klasifikovány pomocí dimenzionality (rozměrů) 

nanostruktury a jejich souĉásti (obr. ĉ. 2). (Mikeska, 2011; Pokropivny, Skorokhod 

2007) 

Základní stavební jednotky: 

- 0D – např. molekuly, klastre, kuliĉky 

- 1D (one dimension) – např. trubiĉky, spirály, pásy, pruţiny, rohy, jehly, sloupy, 

šroubovice, dráty, stuhy 

- 2D (two dimensions) – vrstvy 

Nanostruktury: 

- 0D – jednotná ĉásticová pole, „core-shell― dendrimery aj. 

- 1D – molekulové řetězce polymerů, svazky, lana, kabely aj. 
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- 2D – fullerenové filmy, vláknité filmy aj. 

- 3D – kombinace uvedených materiálů 

Dělení podle sloţení: 

a) jednotlivé materiály – kompaktní (pevné), duté 

b) kompozity – potaţené, zapouzdřené, smíšené 

Dělení podle jednotnosti a stavu aglomerace: 

a) izometrické     

 rozptýlené, aglomerované 

b) nehomogenní 

 
Obrázek 2: Dělení nanomateriálů (Pokropivny,Skorokhod 2007) 

 

Příprava nanomateriálů: (Hošek, 2010) 

a) fyzikální procesy (tzv. bottom-up) 
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- od větších struktur k menším 

b) chemické procesy (tzv. top-down) 

- vytváření větších a sloţitějších struktur z menších základních prvků – od atomů, přes 

molekuly aţ po makromolekuly 
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Základní charakteristika vyráběných nanočástic podle chemického složení: (Mráz, 

2009) 

Kovy: stříbro, zlato, ţelezo a další 

Uhlíkové nanomateriály: nanotrubice, fullereny, saze, nanodiamanty, nanopěna 

Organické nanomateriály: nanovlákna polymerů, dendrimery, polystyren 

Oxidy kovů: TiO2, Al2O3, SiO2, ZnO, ZrO2 a další 

Další anorganické nanomateriály: kvantové teĉky, silikáty, zeolity, jíly, anorganická 

nanovlákna 

Aplikace 

Nanomateriály se vyuţívají v mnoha oborech (elektronika, medicína, automobilový 

průmysl aj.). Z hlediska ochrany ţivotního prostředí se vyuţívají: (Ĉapková, 2009; 

Mikeska, 2011) 

 sorbenty pro průmyslové filtrace pro záchyt organických i anorganických 

zneĉišťujících látek ve vzduchu i vodním prostředí, katalyzátory pro rozklad 

oxidů dusíku 

 desinfekce pitné vody 

 ĉištění podzemních vod, jeţ jsou zneĉištěny hlavně průmyslovou, komunální 

a technologickou ĉinností. 

 fotokatalyzátory - rozklad organických zneĉišťujících látek působením 

sluneĉního záření (UV) 

 biocidní materiály (niĉí bakterie a řasy) 

1.1 Jílové minerály 

Jílové minerály se v souĉasné době vyuţívají v řadě odvětví, např. v polymerním 

průmyslu nacházejí vyuţití jako polymerní nanokompozity, sorbenty, katalyzátory, 

molekulová síta, filtry, plniva, suspenze, izolace atd. Nejvíce průmyslově vyuţívanými 

jílovými minerály jsou kaolinit, montmorillonit, illit a halloysit. Důvodem je jejich 
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velký specifický povrch, chemická a mechanická stabilita a vhodné povrchové 

a strukturní vlastnosti. (www.mineral.cz) 

Jílové minerály se běţně nacházejí v přírodě a tvoří důleţitou souĉást půd. Vlastnost, 

která je charakterizuje, je jejich hydrofilnost, velký specifický povrch a vysoká 

kationová výměnná kapacita (Gonen and Rytwo, 2006; Lee et al., 2004). Jejich 

reprezentanty jsou především fylosilikáty, dále minerály skupiny alofánu, některé 

hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy a doprovodné minerály. (Weiss, Kuţvart 2005) 

Jílové minerály jsou fylosilikáty, mající velikost pod 1-2 µm a obsaţené v jílových 

zeminách. Jsou hlavní sloţkou hornin, oznaĉené jako jíly, jílovce atd. 

Z hlediska nomenklatury se rozlišují: 

a) planární fylosilikáty – obsahují spojené dvourozměrné sítě tetraedrů a oktaedrů 

b)neplanární fylosilikáty – struktury mají periodické porušenou planární 

fylosilikátovou strukturu. Mohou být i ohnuté aţ cylindricky svinuté ĉi mohou mít 

sféroidní charakter (Weiss, Kuţvart, 2005). 

Planární fylosilikáty jsou vyznaĉeny krystalickou vrstevnatou strukturou, tvořenou 

tetraedry TO4
m-

 a oktaedry MA6
n-

. Obsahují spojité dvourozměrné sítě. Tetraedry 

jsou vzájemně spojeny třemi vrcholy a ĉtvrtý vrchol má směr na libovolnou stranu 

kolmo na rovinu sítě tetraedrů. Centrální atomy tetraedrů – T, nejĉastěji je tímto 

atomem Si
4+ 

(můţe být nahrazen Al
3+

, Fe
3+

, Ge
4+

). Přítomné tetraedry tak mohou být 

typu SiO4
4-

, ale také, vzhledem k moţné substituci, AlO4
5-

, FeO4
5-

, případně 

GeO4
4-

. Centrálním atomem oktaedrů -M jsou např. kationy Al
3+

, Fe
3+

, Fe
2+

, Mg
2+

, 

Mn
2+

, Ca
2+

 nebo Li
+
. A v případě obecného vzorce oktaedrů představuje anion, protoţe 

kromě O
2-

 se v oktaedrech můţou vyskytovat OH
-
, Cl

-
 nebo F

- 
aniony. Centrální pozice 

v oktaedrech můţe být obsazena některým z výše uvedených kationů M nebo můţe být 

neobsazená, tzv. vakantní. V případě spojení tetraedrické a oktaedrické sítě přes 

spoleĉnou rovinu kyslíkových atomů dochází ke vzniku dvou typů strukturních jednotek 

oznaĉovaných jako vrstvy. Rozlišujeme vrstvy typu 1:1 - dochází ke spojení jedné 

tetraedrické a jedné oktaedrické sítě přes jednu spoleĉnou rovinu kyslíkových atomů 
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a 2:2 - dochází ke spojení jedné oktaedrické a dvou oktaedrických sítí, přes dvě roviny 

kyslíkových atomů. (Weiss, Kuţvart, 2005; Plachá, 2009) 

Vrstvy se spojují například systémem vodíkových vazeb, nebo skupinami kationtů 

s koordinaĉní sférou, ĉi jednotlivými kationty. Spolu tak vytváří základní jednotku 

struktury. Mezivrství je prostor mezi dvěma vrstvami. Mezivrstevní materiál je soubor 

iontů, atomů nebo jejich hydratovaných forem, také koordinaĉních polyedrů ĉi jejich sítí 

umístěných v mezivrstevním prostoru. (Weiss, Kuţvart, 2005; Šucha, 2001) Podle toho, 

je-li centrální pozice obsazená nebo neobsazená kationem, jsou rozlišovány oktaedrické 

sítě: 

 trioktaedrické - v kaţdé trojici sousedících oktaedrů jsou centrální pozice obsazeny 

kationy,  

 dioktaerické - v kaţdé trojici sousedících oktaedrů jsou obsazeny dvě centrální 

pozice kationy a třetí je vakantní,  

 monooktaedrické - jsou dvě ze tří oktaedrických centrálních pozic vakantní a třetí 

je obsazena kationem 

 

 

Obrázek 3: Struktura planárního fylosilikátu (2:1) (www.mineralogie.sci.muni.cz) 
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Obecný krystalochemický vzorec vrstvy 1:1 v redukované formě je (Weiss and 

Kuţvart, 2005) vyjádřen jako:  

M3T2O5(OH)4,  

kde M jsou pozice centrálních kationů v oktaedrech (trojmocné nebo dvojmocné 

kationy R
2+

, R
3+

V tetraedrech je převaţujícím kationem Si
4+

, ĉásteĉně substituovaný trojmocnými 

kationy, nejĉastěji Al
3+

. Tvar obecného krystalochemického vzorce pro vrstvu 1:1 je: 

(R
2+

, R
3+

3(Si, R
3+

)2O5(OH)4. 

Pro vrstvy 2:1 je obecný krystalochemický vzorec pro jednu základní strukturní 

jednotku: 

M3T4O10(OH)2 

Pro obsazení pozic kationů platí podobná pravidla jako u vrstev 1:1: 

(R
2+

,R
3+

,R
+

3(Si,R
3+

)4O10(OH)2 

Pro dosaţení nulového náboje vrstvy, musí být celkový poĉet anionů (22
-
) 

kompenzován celkovým nábojem kationů. Reálně k úplné kompenzaci anionů 

nedochází. Náboj vrstvy 2:1 je negativní. V takovém případě je negativní náboj vrstvy 

kompenzován právě přítomností kationů, např. Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Al

3+
 v mezivrství. 

Planární fylosilikáty jsou klasifikovány do několika skupin, a to podle typů jejich 

vrstev, obsahu mezivrstvy, náboje vrstvy, typu oktaedrických sítí a chemického sloţení. 

V tabulce ĉíslo 1 je uveden přehled planárních fylosilikátů: (Weiss; Kuţvart, 2005). 
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Tabulka 1: Klasifikace planárních fylosilikátů. (Weiss, Kužvart, 2005) 

Skupina 
Typ 

vrstev 
Mezivrstevní mat., náboj (x) Minerály (příklady) 

serpentinitu-

kaolinitu 
1:1 

bez materiálu, nebo jen H2O, x 

~ 0 

lizardit, berthierin, amesit, nepouit, kaolinit, 

aj. 

mastku-pyrofylitu 2:1 bez materiálu, x ~ 0 
mastek, willemseit, pyrofylit, 

feripyrofylit,… 

slíd 2:1 
nehydratované jednomocné 

kationty, x ~ 0,6 – 1,0 

annit, biotit, flogopit, eastonit, muskovit, 

fengit, seladonit, illit, glaukonit,aj. 

křehkých slíd 2:1 
nehydratované dvojmocné 

kationty, x ~ 1,8 – 2,0 

clintonit, bityit, anandit, kinoshitalit, 

margarit, ĉernikit 

smektitů 2:1 
hydratované vyměnitelné 

kationty, x ~ 0,2 – 0,6 

saponit, hektorit, sauconit, stevensit, 

montmorillonit, nontronit, beidellit, aj. 

vermikulitů 2:1 
hydratované vyměnitelné 

kationty, x ~ 0,6 – 0,9 

trioktaedrický vermikulit, dioktaedrický 

vermikulit 

chloritů 2:1 hydroxidová síť, x variabilní 
pennin, klinochlor, sheridanit, donbasit, 

cookeit,… 

pravidelně smíšených 

struktur 
2:1 

podle typu komponent, x 

variabilní 
corrensit, hydrobiotit, rectorit, tosudit,… 

 

Mezi technologicky velmi významné se zařazují minerály skupiny smektitů, 

především montmorillonit. Jedná především o bentonit, coţ je jílová hornina 

s převaţujícím obsahem smektitů – montmorillonitu. Je pouţíván jako sorbent 

v potravinářství, zemědělství, v odpadovém hospodářství, pro solidifikaci odpadů, pro 

ukládání radioaktivních odpadů, jako katalyzátor, pro dekontaminace atd. Taky se 
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pouţívá jako dispergátor, je souĉástí pojiv, plniv, tmelů a jiných materiálů pro 

specifické úĉely. (Plachá, 2009) 

Vlastnosti smektitů a jejich využití 

 sorpce a iontová výměna – hlavně hrany ĉástic (přerušené nenasycené vazby na 

povrchu) jsou místem, kde se váţou (adsorbují) vyměnitelné kationty (v přírodě 

nejĉastěji K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, H

+
, H3O

+
, NH

4+
) a dále elektrostaticky na tzv. 

vnitřní povrch ĉástic, tj. do mezivrstevních prostor na přebyteĉné nenasycené 

náboje vrstevního komplexu (absorpce). Mnoţství a druh vyměnitelných 

kationtů mohou silně ovlivnit fyzikální vlastnosti a tím i vyuţití jílových 

minerálů. Největší výměnnou kapacitu mají fylosilikáty vermikulitové 

a smektitové skupiny 

 chování při zahřívání – např. u vermikulitu při zahřátí na 700-900°C dochází 

k expanzi jejich objemu aţ na dvacetinásobek (tepelná a zvuková izolace) 

 schopnost vázat vodu – dvěma způsoby – jako molekuly H2O v pórech mezi 

ĉásticemi a sorbované na povrchu ĉástic - jako hydroxylové skupiny OH
–
 

v hydrataĉních obalech vyměnitelných kationtů v mezivrstevních prostorách 

 reakce s organickými látkami – vznik organo-jílových komplexů reakcí 

některých upravených i neupravených jílových minerálů (smektity 

a vermikulity) s organickými látkami 

Jílové minerály mohou reagovat s různými typy organických látek několika 

způsoby. Průnik organických molekul do mezivrstevních prostorů jílových minerálů se 

nazývá interkalace. Vzhledem k jejich malé velikosti ĉástic, měrný povrch (vnější 

i vnitřní) jílů a jílových minerálů se rozšíří i na několik set m
2
 / g. Tyto nanorozměry, 

rozsáhlá plocha a zvláštní náboj vedou k jejich tendenci převzít ionty a organické 

slouĉeniny. Kationty v mezivrstvách mohou být vyměňovány s různými typy 

organických kationtů. Organofilní povrch a prostor v mezivrství můţe vzniknout 

nahrazením přirozeně se vyskytujících anorganických výměnných kationtů s celou 

řadou organických kationtů (Afzali et al. 2010; www.mineral.cz) tzv. surfaktanty. 

Surfaktanty jsou látky, které obsahují kladně nabitou ĉást své molekuly, a zároveň 

uhlovodíkové řetězce s různým poĉtem atomů uhlíku, stávají se hydrofobními. 

Organické kationy, které jsou adsorbované v důsledku kationové výměny, mají 
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schopnost vytvářet uvnitř mezivrství a na povrchu ĉástic organickou fázi, která sorpci 

nepolárních organických látek umoţňuje. V přírodní formě nejsou pro ně dobrými 

sorbenty. 

Organicky modifikované jíly jsou hydrofobní a mohou být pouţity v oblasti 

prevence zneĉištění, v environmentálních remediacích, pro ĉištění odpadních vod 

a plynů, dále mohou být pouţívány jako souĉást jílových bariér v odkalištích, ve 

skládkách nebezpeĉných odpadů, při skladování ropných produktů, pro dekontaminace 

podzemních vod, při solidifikaĉních a stabilizaĉních metodách zpracování odpadů aj. 

Odstraňují látky z vodných roztoků, z odpadních vod nebo plynů. 

K modifikaci jílových minerálů jsou nejĉastěji pouţívány kvartérní amoniové soli, 

pyridiniové soli a fosfoniové soli obsahující kladně nabitý dusíkový nebo fosforový 

atom a různě dlouhé uhlovodíkové řetězce. Ĉím jsou alifatické uhlovodíkové řetězce 

delší, tím silnější je náklonnost organického kationu k iontové výměně. Výběr 

organických kationtů je důleţitý, protoţe ovlivňuje sorpĉní vlastnosti.  

V průmyslových aplikacích jsou tedy velmi vyuţívány smektity, vzhledem k jejich 

vysoké kationové výměnné kapacitě, povrchu, povrchové reaktivitě a adsorpĉním 

schopnostem. K nejvýznamnějším patří montmorillonit, kaolinit, hektorit, halloysit, 

nontronit aj. (Plachá, 2009) 

1.1.1 Montmorillonit 

Montmorillonit je charakteristický tím, ţe tetraedrické pozice nevykazují 

ţádnou, nebo jen velmi malou míru substituce Al
3+ 

za Si
4+

. Náboj vrstvy 2:1 je vyvolán 

především oktaedrickou substitucí. Montmorillonit má obecný krystalochemický 

vzorec:     Mi0,5 (Al1,5Mg0,51,0) (Si4,0)O10(OH)2, 

kde M oznaĉuje mezivrstevní kationty výměnného typu (K, Na, Ca) a  je vakance 

v oktaedrické pozici. Přirozeně se vyskytující montmorillonity jsou podle Grima 

a Kulbického (1961) i Schultze (1969) obecně rozdělené do ĉtyř typů: (Weiss, Kuţvart, 

2005; Praus, 2011) 

 Typ Wyoming s relativně nízkým nábojem vrstvy 2:1: 

M
+

0,37(Al1,55 Fe
3+

0,15Fe
2+

0,01Mg0,291,00)Si3,93Al0,07)O10(OH)2 
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 Type Chambers (Cheto) se středním záporním nábojem vrstvy 2:1: 

M
+

0,50(Al1,48 Fe
3+

0,12Fe
2+

0,02Mg0,381,00)Si3,90Al0,10)O10(OH)2 

 Typ Otay, s vysokým záporním nábojem vrstvy 2:1: 

 M
+

0,64(Al1,39 Fe
3+

0,06Mg0,551,00)Si3,97Al0,03)O10(OH)2 

Typ Fe-montmorillonitu s obsahem Fe v oktaedrech, který přesahuje hodnotu 

0,3 

Typ Chambers (Cheto) se odlišuje od typu Wyoming tím, ţe u něj dochází k odlišnému 

chování v teplotním poli a to v rozsahu teplot 100 – 500 °C (větší úbytek vody). (Weiss, 

Kuţvart, 2005) 

Struktura je poměrně variabilní, především v oblasti mezivrství a v dioktaedrické síti. 

Jemnozrnné, ĉasto zemité, agregáty jsou sloţeny z velmi malých destiĉek. Fyzikální 

vlastnosti: T = 1,5–2; H = 2–2,7 (podle sloţení a hydratace). Barva je bílá, šedá nebo 

narůţovělá. Dokonalá bazální štěpnost krystalů existuje, ale na agregátech ji nelze vidět. 

Montmorillonit má schopnost aţ několikanásobně zvětšit svůj objem přijímáním vody 

do své struktury. (Vávra, Losos 2007) 

Montmorillonit patří mezi technologicky významné minerály, v technické praxi se jedná 

především o bentonit. Bentonit je měkká velmi jemnozrnná nehomogenní různě 

zbarvená hornina sloţená z podstatné ĉásti z jílového minerálu montmorillonitu, který 

ovlivňuje chemicko-fyzikální a mechanické vlastnosti bentonitu. Pouţívá se jako 

sorbent v potravinářství, zemědělství, v odpadovém hospodářství, pro solidifikaci 

odpadů, pro ukládání radioaktivních odpadů, jako katalyzátor, pro dekontaminace atd. 

(Plachá, 2009) 

1.1.2 Kaolinit 

 Chemické sloţení je definováno vzorcem Al2Si2O5(OH)4. Izomorfní vstup Mg 

nebo Fe je obvykle zanedbatelný. Vrstvy typu 1:1 jsou sloţeny z tetraedrické 

a dioktaedrické sítě, mezivrstevní prostor je prázdný, propojení vrstev je provedeno 

vodíkovou vazbou. Obvykle tvoří zemité agregáty tenkých destiĉek nebo šupinek. 

(Vávra, Losos 2007)  
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Fyzikální vlastnosti: T = 1,5–2; H = 2,6. Barva je bílá, ţlutá, nahnědlá nebo 

naĉervenalá. Ve vlhkém stavu je plastický. Štěpnost je dokonalá podle (001), ale 

obvykle ji nelze urĉit. (Vávra, Losos 2007) 

Kaolinit je souĉástí „kaolínu―, coţ je reziduální přeplavená hornina, obsahující vedle 

práškového kaolinitu rovněţ zrna křemene, případně další minerály. Je produktem 

změny ţivců kyselých magmatických hornin v teplém a vlhkém klimatu, v některých 

oblastech vznikají rozsáhlá zvětralinová loţiska. Kaolín a kaolinické jíly se pouţívají 

pro výrobu porcelánu, obkladaĉek, papíru, ţáruvzdorného zboţí, gumy, keramických a 

skleněných vláken. Kaolinit spolu s montmorillonitem a dalšími jílovými minerály patří 

díky jejich výše uvedeným vlastnostem k průmyslově vyuţívaným aplikacím (Vávra, 

Losos 2007; Plachá, 2009) 

1.2 Nanoželezo 

Redukĉní vlastnosti ţelezných ĉástic a jejich pouţití na různé typy kontaminantů 

byly popsány jiţ v sedmdesátých letech 20. století, avšak elementární ţelezo Fe
0
 ve 

formě nanoĉástic s sebou přináší nové vlastnosti, které vedou k velkému zájmu o tuto 

technologii. Vyuţití reaktivních ĉástic kovového ţeleza o velikosti v řádu nanometrů 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí – pro odstranění širokého spektra kontaminantů 

z horninového prostředí pomocí in-situ metody je jedním z nejzajímavějších a 

nejrychleji rostoucích oblastí vědeckého výzkumu. Je povaţováno za slibnou a relativně 

bezpeĉnou metodu. (Nosek, 2009; Kvapil, Ĉerník 2009) Navzdory mnoţství ţeleza na 

povrchu Země, se v přírodě nZVI vyskytuje velmi zřídka v přírodní formě (Wigginton 

et al. 2007). 
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1.2.1 Nanoželezo a dekontaminační technologie 

Oblast dekontaminaĉních technologií prodělala v posledních letech znaĉný 

pokrok jak v intenzifikaci stávajících procesů, tak v inovaci metod. Patří mezi ně 

technologie zaloţené na chemickém rozkladu organických kontaminantů nebo 

imobilizaci/detoxikaci anorganických kontaminantů aplikací vhodných ĉinidel přímo do 

horninového prostředí. Vyuţívá se buď chemická oxidace, nebo redukce. Redukĉním 

ĉinidlem je ĉasto ţelezo ve formě pilin nebo špon vyuţívané například jako náplň 

podzemních propustných reaktivních stěn. Chemicky fungují nanoĉástice obdobně. 

(Nováková et al. 2009)  

Vlivem rozvoje průmyslu v Ĉeské republice, stejně jako v jiných zemích a s tím 

spojeným pouţíváním pro ţivotní prostředí nebezpeĉných látek (chlorovaných 

uhlovodíku, pesticidů, těţkých kovů apod.) docházelo k jejich úniku do okolního 

prostředí. Důsledkem je kontaminace horninového prostředí mnoha průmyslových 

podniků chlorovanými uhlovodíky. Doposud se pro tento typ zneĉištění aplikovaly 

převáţně techniky zaloţené na ĉerpání – zasakování vyĉištěné vody, ĉasto v kombinaci 

s ventingem. Úĉinnost těchto metod v případě chlorovaných uhlovodíku bývá omezená 

s dlouhodobou aplikací. Postupně se proto hledají nové a úĉinnější sanaĉní postupy. 

Jednou z vyuţitelných metod je právě tzv. in-situ redukce kontaminace s vyuţitím 

nanoĉástic elementárního ţeleza. (Kvapil, Ĉerník 2009) 

1.2.2 Proč právě nanoželezo? 

K dekontaminacím je vyráběna celá škála nanoĉástic, ale nanoĉástice 

elementárního ţeleza (nZVI) nebo tzv. nulvalentního ţeleza jsou povaţovány za 

nejvhodnější nanoĉástice v dekontaminaĉních technologiích. Fungují jako silné 

redukĉní ĉinidlo a ţelezo je navíc přirozenou sloţkou ţivotního prostředí, a proto při 

jeho pouţití při sanacích in-situ nedochází ke vnášení cizorodé nebo toxické látky do 

prostředí (na rozdíl např. od aplikace manganistanu při chemické oxidaci in-situ). 

(Nováková et al. 2009) Hlavní výhodou v porovnání s ostatními sanaĉními postupy, 

které vyuţívají chemická ĉinidla, je efektivnost z pohledu spotřeby ĉinidla a šetrnost 

k ţivotnímu prostředí. (Nosek, 2009) Nanorozměry ĉástic zmírňují dvě základní 

těţkosti související s aplikací ţeleza (případně i jiných ĉinidel) v dekontaminaĉních 

technologiích (rychlá pasivace reakĉního povrchu, problémy s vnesením ĉinidel do 

poţadovaného kontaminovaného prostředí). Díky obrovskému reakĉnímu povrchu 
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nanoĉástic se velká ĉást reaktivních atomů vyskytuje na povrchu, na němţ dochází k 

chemické reakci, coţ vede k vyšší reaktivitě nanoĉástic ve srovnání s materiálem 

vyrobeným z ĉástic větších. Nanoĉástice by měly být schopny také migrace porézním 

prostředím spolu s vodou. Závisí to ale na kvalitě pouţitých nanoĉástic, které by měli 

být v skuteĉných nanorozměrech (dosaţení těchto podmínek nemusí být vţdy 

jednoduché, zejména kvůli vlastností nanoĉástic shlukovat se, coţ se projevuje např. 

jejich sedimentací ĉi jejich růstem aţ do velikostí postřehnutelných okem. Ţelezo je 

moţné pouţít také v různých modifikacích, např. ve formě bimetalických nanoĉástic 

(BNP) Fe/Pd, Fe/Ni atd., nebo jako emulzi s rostlinným olejem. Dalšími pouţitelnými 

nanoĉásticemi, které lze pouţít, jsou např. oxidy MgO, CaO, Al2O3, TiO2 a směsné 

oxidy MgO-Al2O3, CaO-Al2O3. (Nováková et al. 2009) 

Nanoželezo - charakteristika 

Elementární ţelezo se chová jako donor elektronů. Tato technologie můţe být 

rozšířením technologie propustných reaktivních bariér s ţeleznou náplní. Podle 

posledních studií je nZVI velice úĉinné při odstraňování mnoha kontaminantů 

vyskytujících se v podzemních vodách, vĉetně:  perchlorethenu (PCE), trichlorethenu 

(TCE), tetrachlormethanu, trinitrotoluenu (TNT), organohalogenovaných pesticidů 

(např. lindan a DDT), dusiĉnanů, těţkých kovů (např. chrom, olovo) 

Nanoţelezo má typickou strukturu „jádro-obal―, která je znázorněna na obr. ĉ. 3. Jádro 

tvoří především elementární ţelezo a poskytuje elektrony pro reakce s kontaminanty 

ţivotního prostředí. Obal je tvořen převáţně oxidy/hydroxidy ţeleza a dochází na něm 

ke tvorbě komplexů (např. chemisorpci). (Nováková et al. 2009) 
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Obrázek 4: Model struktury nanočástice kovového železa, tzv. struktura „jádro-obal“ s příkladem 

probíhajících dějů. (Nováková et al. 2009) 

 

Nanoţelezo se na trhu nachází v několika formách. Jako prášek, suspenze v minerálním 

oleji, ĉi jako vodní suspenze. Pro úĉely dekontaminace je nejvhodnější vodní suspenze 

nanoţeleza. (Nováková et al. 2009) Existuje několik více ĉi méně nároĉných způsobů 

jak připravit nanoţelezo. Redukce vodného 1M-FeCl3.6H2O postupným přikapáváním 

1,6 M-NaBH4 za pokojové teploty a za stálého míchání je nejpouţívanějším postupem 

laboratorní přípravy. Tuto metodu poprvé publikovali Wang a Zhang v roce 1997. 

Reakce probíhá dle rovnice (1): (Frankovská et al. 2010) 

2Fe (H2O)6
3+ 

+ 6BH4 
- 
+ 6H2O → 2Fe

0
 + 6B(OH)3 + 21H2  (1) 

Emulgované nanoželezo 

Pouţívá se zejména při odstraňování hydrofobních látek z kontaminovaného 

prostředí. Pokud je totiţ cílovým kontaminantem např. fáze s vodou nemísitelné 

organické látky (např. TCE), nemůţe jej samotné ţelezo dostateĉně rychle odbourávat. 

Je totiţ znaĉně hydrofilní a nedokáţe proniknout do kontaminaĉního mraku. Soustava 

emulgovaného ţeleza sestává z tenzidem stabilizované emulze oleje ve vodě a nano- 

nebo mikro-ZVI, které je obsaţeno ve vodném prostředí uvnitř emulzní kapky. Kapka 

EZVI je schematicky znázorněna na obr. 4. (Nováková et al. 2009) 
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Obrázek 5: Schematické zobrazení emulzní kapky EZVI. (Nováková et al. 2009) 

  

Bimetalické nanočástice 

Zvýšení reaktivity se můţe dosáhnout ještě potaţením nanoĉástic tenkou 

nesouvislou vrstvou (< 1 hm. %) ušlechtilého kovu. Odzkoušena jiţ byla řada 

kombinací (např. Fe/Pd, Fe/Pt, Fe/Ag, Fe/Ni). Páry ţelezo – ušlechtilý kov tvoří 

galvanické ĉlánky, ve kterých ţelezo funguje jako anoda a je přednostně oxidováno a 

naopak ušlechtilý kov se chová jako katoda. Bimetalické nanoĉástice lze pouţít pro 

destrukci chlorovaných uhlovodíků (např. TCE, PCB atd.). Vodnou suspenzi 

nanoţeleza s malým přídavkem ušlechtilého kovu vhodnou pro dekontaminace zemin a 

podzemních vod vyrábí např. americká spoleĉnost Lehigh Nanotech. Příprava se skládá 

ze dvou kroků: V prvním se borohydridovou redukcí připraví nanoĉástice ţeleza. 

Reduktivním pokovováním Pd
2+

 (z acetátu palladnatého [Pd(C2H3O2)2]3 se poté na 

nanoĉásticích ţeleza vytvoří tenká vrstva palladia. (Nováková et al. 2009) V systému 

probíhá reakce (2): 

Fe
0
 + Pd

2+
 → Fe

2+
 + Pd

0
 (2) 
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V Ĉeské Republice jsou z hlediska historického vývoje a pouţití důleţité tyto typy:  

ZHANG 

Práce profesora Zhanga se opírali o výrobu bimetalických ĉástic mokrou cestou 

redukcí ze ţelezitých solí v přebytku NaBH4. Ĉerstvé nanoĉástice se pak smíchaly 

s roztokem palladia. Tím došlo k povrchové implantaci kovu a vzniku elektrických 

dipólu na povrchu nanoĉástic. V laboratoři se reaktivita zvýšila o několik řádů. Avšak 

se zjistilo, ţe reaktivita způsobuje shlukování nanoĉástic ţeleza a jejich omezenou 

migraci i ţivotnost. V praxi se proto od pouţití bimetalických nanoĉástic upustilo. 

Podobný osud nakonec potkal i vlastní nanoţelezo připravované podle Zhangovy 

receptury. Cena výchozích surovin je tak vysoká, ţe pro výrobu tunových mnoţství 

nanoţeleza je metoda prakticky nepouţitelná. (Kvapil, Ĉerník 2009) 

RNIP (TODA) 

Jedním z výrobců nanoţeleza je japonská spoleĉnost TODA Kogyo Corp. 

Vyrábí nanoţelezo s oznaĉením RNIP. Toto nanoţelezo se povaţuje v oblasti 

dekontaminaĉní technologie za nejrozšířenější a finanĉně nejdostupnější v Ĉeské 

Republice. Jeho cena se pohybuje kolem 100 €. kg
-1

 suspenze. Nanoţelezo je vyráběné 

v redukĉní peci s následným mletím v roztoku. Lze jej charakterizovat měrným 

povrchem v řádu 20 m
2
/g, střední velikostí ĉástic 80 nm a relativně vysokou 

polydisperzitou. Nanoĉástice jsou dodávány v roztoku 1 kg/5litrů. (Nováková et al.; 

Kvapil, Ĉerník 2009) 

NANOFER-25 (NANOIRON) 

Akademie věd Ĉeské Republiky uskuteĉnila projekt s názvem Výzkum výroby 

a pouţití nanoĉástic za bázi nulamocného ţeleza pro sanace kontaminovaných 

podzemních vod― (Nanotechnologie pro spoleĉnost). V rámci tohoto projektu byly 

testovány různé způsoby výroby nanoĉástic z různých prekurzorů a při různých 

podmínkách. Na základě výsledků bylo vyvinuto nanoţelezo s obchodním názvem 

NANOFER-25, které je v souĉasnosti vyráběno firmou NANOIRON s.r.o. Je vyráběné 

v redukĉní atmosféře suchou formou (podobně jako TODA) ale z prekurzoru a při 

podmínkách zaruĉujících nanorozměry výsledného produktu bez nutnosti dodateĉného 
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mletí. Přidávají se také různé povrchově aktivní látky pro modifikaci povrchových 

vlastností (Kvapil, Ĉerník 2009). Nanoĉástice vykazují střední velikost ĉástic 50 nm, 

průměrnou plochu povrchu 20-25 m
2
/g, úzkou velikostní distribuci 20-100 nm a vysoký 

obsah ţeleza v rozmezí 80-90 hmotnostních %. Na obrázku ĉ. 5 jsou zobrazeny 

stabilizované nanoĉástice NANOFER-25S pohledem transmisní elektronové 

mikroskopie (TEM). (www.nanoiron.cz) 

 

Obrázek 6: NANOFER-25S (www.nanoiron.cz) 
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1.2.3 Způsob použití nanoželeza při sanaci podzemních vod 

Nanomateriály/ĉástice kovového ţeleza nebo oxidy ţeleza (ferity – magnetit, 

hematit, goethit) mají schopnost specificky sorbovat různé rozpustné látky (těţké kovy, 

metaloidy, oxyanionty, např. fosfáty). Ţelezo se vysráţí ve formě okrů, které mají 

environmentální význam. Protoţe mají přirozenou tendenci vázat na sebe kontaminanty 

z roztoků. Těţké kovy mají přirozenou tendenci procházet přes vysráţení a sorpci do 

okrů, coţ se můţe vyuţít taky při ĉištění odpadních vod v komerĉních úpravnických 

systémech. (Frankovská et al. 2010)  

Jak prokázaly laboratorní studie z posledních let, nZVI je úĉinné při odstraňovaní více 

kontaminantů vyskytujících se v podzemních vodách vĉetně perchlorethylenu (PCE), 

trichlorethylenu (TCE) a PCB tetrachlormethanu, trinitrotoluenu (TNT), 

organohalogénovaných pesticidů, dusiĉnanů a těţkých kovů (například chrom a olovo). 

Na povrchu ţelezných nanoĉástic probíhá redukĉní rozklad chlorovaných uhlovodíků na 

bázi methanu, ethanu, ethylenu, benzenu a polychlorovaných uhlovodíků. Fe
0 

působí
 

jako donor elektronů a chlorovaný uhlovodík, který je z pohledu reakce redukovanou 

slouĉeninou, jako akceptor elektronů. (Frankovská et al. 2010)  

Oxidací elementárního ţeleza jsou toxické organické i anorganické látky redukovány na 

méně toxické ĉi zcela netoxické. Chemickou reakcí muţe být rovněţ sníţena mobilita 

kontaminantů. Nanoĉástice v horninovém prostředí mohou působit i jako sorbent, na 

jehoţ povrchu jsou kontaminující látky zachyceny. (Kvapil, Ĉerník 2009) 

Chemická podstata a vysoký specifický povrch submikroskopických ĉásteĉek oxidů Fe 

z nich dělá úĉinné sorbenty: (Frankovská et al. 2010) 

•anorganických aniontů, jako jsou silikáty, fosfáty a molybdenity, 

•organických aniontů a molekul, jako jsou citrány, fulvokyseliny, 

huminové kyseliny a biocidy, 

•kationtů, jako jsou Al, Cu, Pb, V, Zn, Co, Cr a Ni. 
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1.3 Ostatní materiály –TiO2, ZnO, CuO a nanouhlík 

Pro vyuţití v dekontaminaĉních technologiích jsou vhodné také některé 

nanorozměrné oxidy a směsné oxidy kovů. Jedná se např. o MgO, CaO, Al2O3, TiO2, 

ZrO2, směsné oxidy MgO-Al2O3, CaO-Al2O3 a další. Tyto oxidy vykazují jedineĉné 

adsorpĉní vlastnosti (velikost a forma nanoĉástic, velký polární povrch). Odstraňování 

kontaminantů probíhá na povrchu systémem destruktivní adsorpce. Nanooxidy se 

vyuţívají např. pro destrukci chlorovaných uhlovodíků ĉi organofosfátů. (Nováková et 

al. 2009) 

1.3.1 Oxid titaničitý - TiO2 

V poslední době zvýšil zájem o oxid titaniĉitý (TiO2), jako o homogenní 

katalyzátor pro desinfekci vod, vzduchu a kontaminované zeminy, díky jeho potenciálu 

odstraňovat široké spektrum organických i anorganických slouĉenin. (Bezděková, 

Veselý 2002) 

Oxid titaniĉitý můţe být aplikován v několika formách. Jako vodná suspense prášku, 

jako transparentní koloidní roztok ĉástic (transparentnost je dána velikostí ĉástic pod 

cca10 nm) a jako vrstvy oxidu titaniĉitého naneseného na vhodných nosiĉích (sklo, 

keramika, kovy, textil, papír). Tato forma má i největší aplikaĉní potenciál. Nejĉastěji se 

jedná o kompaktní vrstvy připravené metodou sol-gel, nebo oxidací titanu. Významné 

jsou i takzvané ĉásticové vrstvy, které se připravují různými metodami (např. stříkaním) 

ze suspenze práškového fotokatalyzátoru (Krýsa, Jirkovský 2007). 

Schopnost generace oxidaĉních ĉástic (tzv. fotoaktivita) lze z hlediska ĉištění ţivotního 

prostředí vyuţít v těchto oblastech: (Krýsa, Jirkovský 2007) 

a) schopnost vytvořit samoĉistící povrch  

b) schopnost odbourávat toxické organické látky z vody a vzduchu 

c) schopnost inaktivovat mikroorganismy (antibakteriální úĉinek). 

Oxid titaniĉitý vykazuje vlastnosti vhodné k pouţití ve fotokatalytických 

reakcích: vysoká úĉinnost, fotostabilita, biologická nezávadnost, nerozpustnost ve vodě. 

(Bezděková, Veselý 2002) 



Bc. Barbora Pjurová: Toxicita nanomateriálů 

25 

 

Nejběţnějšími krystalickými formami oxidu titaniĉitého jsou rutil a anatas. Rutil se 

průmyslově vyrábí a pouţívá jiţ dlouhou dobu jako bílý pigment, tzv. titanová běloba, 

který je souĉástí nátěrových hmot a plastů. Aplikace nanokrystalického anatasu se 

zaĉínají rozvíjet teprve v souĉasnosti. Nanokrystaly TiO2 ve formě anatasu mají velikost 

ĉástic v rozsahu od několika nm do 30 nm. Vlivem světla o vlnové délce kratší neţ 388 

nm dochází k jejich aktivaci. (Bezděková, Veselý 2002) (www.nanopin.cz)  

Způsob odstraňování toxických organických látek v procesu desinfekce vod 

Pouţití nanokrystalického anatasu je zaloţeno na dvou významných 

vlastnostech, a to na fotokatalytické aktivitě a fotokatalyticky indukované 

superhydrofilitě. Tyto vlastnosti jsou popsány na obrázku ĉ. 6. V ĉásti A je popsána 

první vlastnost. Po ozáření ultrafialovým zářením (λ < 390 nm) dojde na povrchu 

nanoĉástic TiO2 k degradaci celé organické struktury, vĉetně mikroorganismů. Tento 

děj je zaloţen na pohlcování světelných kvant polovodiĉovou elektronovou strukturou 

TiO2, coţ vede ke vzniku dvojic kladných (h
+
) a záporných nábojů (e

-
). Tyto ĉástice na 

povrchu TiO2 se v přítomnosti vody a kyslíku přemění na vysoce reaktivní radikály 

(zejména OH
-
 a O2

-
). Ty následně působí na organické látky a mikroorganismy 

obsaţené v okolním vodném roztoku popř. plynné fázi a dojde k několika degradaĉním 

reakcím. Nakonec to vede ke vzniku neškodných minerálních produktů. Druhá 

významná vlastnost, fotokatalycky indukovaná superhydrofilita, je popsána v ĉásti B. 

Na povrchu anatasu vytváří vysráţená vodní pára oddělené kapiĉky. Tyto kapiĉky 

rozptylují světlo, a tím vytvářejí neprůhlednou vrstvu. Po ozáření UV zářením se povrch 

TiO2 přemění z hydrofobního na vysoce hydrofilní a spojením vodních kapiĉek se na 

něm vytvoří dokonale průhledný molekulární film. Další voda tedy po něm snado stéká. 

Dochází k přednostní adsorpci vody na místo hydrofobních látek. (www.nanopin.cz) 
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Obrázek 7: Popis funkce TiO2 v procesu desinfekce vody (www.nanopin.cz) 

 

Průběh odbourávání organických látek ve vodě je nejĉastěji popisován Langmuir 

– Hinshelwoodovým mechanismem. Tento mechanismus předpokládá odbourávání 

látky adsorbované na povrchu fotokatalyzátoru.  

r = -dcRH/dt = kRH * (KRH cRH/1+ KRH cRH)               (2) 

kde cRH je molární koncentrace degradované organické látky, KRH je adsorpĉní 

koeficient organické látky na povrchu TiO2 a kRH představuje rychlostní konstantu 

degradace. Při platnosti rovnice (2) je obvykle předpokládáno, ţe při vysokých 

koncentracích organické látky (KRH cRH >> 1) je reakĉní rychlost (r ≈ kRH) konstantní a 

kinetika je 0. řádu. Na druhé straně, při nízkých koncentracích (KRH cRH << 1), reakĉní 

rychlost (r ≈ kRH KRH cRH) je úměrná cRH a kinetika je 1. řádu se zdánlivou rychlostní 

konstantou kRH KRH (Krýsa, Jirkovský 2007). 

1.3.2 Oxid zinečnatý – ZnO, Oxid meďnatý - CuO 

Podobně jako oxid titaniĉitý (TiO2), i oxid zineĉnatý (ZnO) vykazuje 

fotokatalytické vlastnosti. ZnO pohlcuje UV záření, a to o vlnové délce kratší neţ 368 

nm (Bezděková, Veselý 2002). Nanoĉástice CuO nacházejí potenciální aplikace v 

oblastech zahrnujících elektronické a optoelektronické zařízení, jako 

mikroelektromechanické systémy, elektrochemické ĉlánky, plynové senzory, 

magnetická záznamová média, solární ĉlánky, nanosouĉástky pro katalýzu. Kromě 
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velikosti, tvar nanostruktury je stejně důleţitý pro řízení různých vlastností, jako je 

optická absorpce v nanostrukturách CuO a katalytická aktivita. (El-Trass, 2012) 

 

1.3.3 Nanouhlík 

Nanouhlík patří mezi nanoporézní materiály (materiály s póry menšími neţ 

100nm). Hlavní vlastností nanoporézních materiálů je jejich zvětšená povrchová plocha 

coţ zlepšuje jejich katalytické, absorpĉní a adsorpĉní vlastnosti. (Hájková, 2009) Uhlík 

je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických slouĉenin a tím i 

všech ţivých organismů na této planetě. Uhlík je nekovový prvek, který se v 

elementárním stavu jako minerál vyskytuje v přírodě ve dvou základních alotropních 

modifikacích – uhlík a diamant. V posledních přibliţně 30 letech byly objeveny nebo 

laboratorně vytvořeny další modifikace další. 

 

Obrázek 8: Čtyři formy uhlíku (Prnka, Šperlink 2006) 

 

Grafit je nejĉastěji se vyskytující forma ĉistého uhlíku na Zemi. Skládá se z vrstev 

trigonálně vázaných atomů uhlíku uspořádaných do šestereĉných pásů zvaných 

grafénové pásy (obr. ĉ. 8a).  

Diamant sestává z uhlíkových atomů spojených do ĉtyřstěnu (obr. ĉ. 8b). Vzniká při 

extrémní teplotě nebo tlaku. 
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Saze jsou nejznámějším a dosud nejpouţívanějším uhlíkovým nanomateriálem. Jejich 

velikost je 10 – 500 nm a jsou vyráběné nedokonalým spalováním organických látek 

bohatých na uhlík (Prnka, Šperlink 2006). 

Fullereny jsou první uměle připravená alotropická modifikace uhlíku. Tvoří uzavřené 

klecovité struktury. Jedná se o obří molekuly sloţené ze sudého poĉtu uhlíkových 

atomů (minimálně dvaceti), umístěných ve vrcholech různých mnohostěnů víceméně 

kulovitého tvaru (obr. ĉ. 8c). Výjimeĉnou pozici zajímá mezi fullereny molekula C60. 

Struktura C60 se skládá 32 stěn – 12 pětiúhelníků a 20 šestiúhelníků symetricky 

rozloţených tak, ţe ţádné dva pětiúhelníky spolu nesousedí. Tato struktura je tedy 

nejmenším systémem splňující pravidlo izolovaných pětiúhelníků, a proto je tato 

molekula poměrně stabilní (Hájková, 2009). 

Uhlíkové nanotrubice popsal v roku 1991 Japonec Sumio Iijima. Vznikli jako vedlejší 

produkt při vytváření fullerenů.  Jsou to cylindrické struktury, které tvoří stoĉené 

grafitové roviny, které mohou být na koncích uzavřené fullereny. Lze je tedy povaţovat 

za prodlouţené fullereny. Vznikají za podobných podmínek jako fullereny a lze je 

rozdělit na dvě velké skupiny: (Hájková, 2009) 

 jednovrstvé nanotrubice (single-walled carbon nanotubes, SWCNT) 

 vícevrstvé nanotrubice (multiple-walled carbon nanotubes, MWCNT) 

Nejprve byly objeveny vícevrstvé uhlíkové nanotrubice, které vznikli jako vedlejší 

produkt při vytváření fullerenů. Později byly objeveny jednovrstvé uhlíkaté nanotrubice 

SWCNT, které sestávaly z jedné bezešvé válcové stěny atomů uhlíku. Tyto nano 

objekty mají skuteĉně specifické chování a vlastnosti.  Nedávno byly v ĉisté formě 

syntetizovány dvojstěnné uhlíkové nanotrubice (DWCNT). Tyto přechodné struktury 

budou mít pravděpodobně lepší materiálové vlastnosti a mohly by v budoucnu u 

některých aplikací nahradit MWCNT nebo SWCNT. (Prnka, Šperlink 2006) 

Struktura uhlíkových nanotrubic 

Zajímavou vlastností uhlíkových nanotrubic je jejich extrémně velký poměr 

délky k šířce. Délka uhlíkových nanotrubic není dnes omezená, závisí na podmínkách 

syntézy. Můţe dosáhnout i několika set mikrometrů. SWCNT nanotrubice mají střední 
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průměr obvykle 1,2 – 1,4 nm. MWCNT nanotrubice mají průměr od 1,2 do 20 nm. Mají 

5 – 20 vrstev. Jednotlivé nanotrubice mezi sebou působí prostřednictvím van der 

Waalsových sil a vytvářejí provazce a svazky. Výsledná struktura SWCNT závisí na 

směru sbalení dvourozměrné grafénové vrstvy. Byly identifikovány tři různé struktury, 

které jsou zobrazeny na obrázku ĉ. x: zleva armchair, cik – cak a chirální (spirálová) 

struktura. První dvě struktury jsou vysoko symetrické. Termíny „armchair― a „cik – 

cak― znázorňují uspořádání šestiúhelníků kolem obvodu. Třetí typ struktury je 

nejobvyklejší. Výraz „chirální― znaĉí, ţe struktura můţe existovat ve dvou zrcadlově 

odlišných typech. Způsob sbalení trubice má velký vliv na jejich vlastnosti. Vícevrstvá 

nanotrubice MWCNT můţe být směsí všech tří ideálních struktur. (Prnka, Šperlink 

2006; Hájková, 2009) 

  

Obrázek 9: Struktury uhlíkových nanotrubic; a) jednovrstvé SWCNT, b) vícevrstvé MWCNT 

(www.sciencemag.org, www.wordpress.com) 

 

Syntéza: 

Hlavní technologie pro výrobu uhlíkatých nanotrubic: 

 výboj elektrického proudu 

 laserová ablace 

 chemická depozice par (CVD) 
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Zlepšit některé vlastnosti nanotrubic lze provést nahrazením atomů uhlíku jiným 

prvkem jako je například bór a/nebo dusík. Uhlík můţe být nahrazen ĉásteĉně nebo se 

můţe vyměnit úplně. (Prnka, Šperlink 2006) 

Vlastnosti a uplatnění 

Mechanické vlastnosti 

 vysoká mechanická pevnost (mez pevnosti 30 - 60 GPa) a Youngův modul 

pruţnosti (1 TPa) 

 jsou pruţné a houţevnaté - MWCNT se mohou opakovaně ohýbat, aniţ by u 

nich došlo k defektu 

 

Chemické vlastnosti 

 nejsou napadány silnými kyselinami nebo zásadami 

 velký poměr průměru (v nm) k délce (v mikrometrech) – větší reaktivita 

 v klastrech mají extrémně velkou povrchovou plochu 

 obtíţná dispergovatelnost 

 hydrofobní chování  

Fyzikální vlastnosti 

 jednostěnné nanotrubice mohou být vodiĉe nebo polovodiĉe 

 vysoká elektrická vodivost (10 - 10
3
 S/m při 300K)  

 měrný odpor od 10
-1

 do 10 S/m, 

 vysoká tepelná vodivost (1750-5800 W/mK pro SWCNT a 3000W/mK pro 

MWCNT) 

 jsou-li kovalentně vázány jako elektrické vodiĉe, netrpí elektromigrací nebo 

atomovou difúzí, a proto mohou přenášet proudy o vysoké hustotě (10
13

 A/m
2
) 

 nízká hustota (1,3 – 1,4 g/cm
3
 podle typu nanotrubice) 

 významné elektrokatalytické vlastnosti 

 jsou chemicky inertní 
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Fyzikálně-chemické vlastnosti 

 adsorpce – díky malé struktuře a velkému specifickému povrchu jsou CNT 

schopny adsorpce a interakce s plyny, kapalinami nebo kovy 

 specifický povrch SWCNT (400-900 m
2
g

-1
) je větší neţ specifický povrch 

MWCNT (200-400 m
2
g

-1
) 

 velká akumulaĉní schopnost 110 mAh/g 

 defekty krystalografické mříţky 

Magnetické vlastnosti 

 diamagnetické chování zeslabující úĉinky magnetického pole  

 

Vyuţívají se jako výztuha kompozitních materiálů nebo kabelových souĉástí, 

objevují se i aplikace ve sportovním náĉiní (např. tenisové rakety). Jejich koncové hroty 

jsou díky jejich výjimeĉným mechanickým vlastnostem ideální snímaĉe síly 

v skenovací elektronové mikroskopii (např. mikroskopie atomových sil AFM). 

Koncový hrot můţe být také specificky zfunkĉněn nebo můţe být pokryt kovy, které 

zkvalitní zobrazovací techniky v mikroskopii chemických i magnetických sil. Elektrické 

a elektronické vlastnosti z nich dělají vodiĉe nebo polovodiĉe, v závislosti na jejich 

přesné struktuře. Pouţívají se např. do plochých panelových obrazovek, do osvětlení 

například ve formě prvků do vakuových trubic, do ţárovek v domácnosti, v plochých 

panelových luminiscenĉních lampách, do plynových výbojek, do generátorů 

rentgenového záření aj. Polovodiĉové SWCNT jsou schopny detekovat změny 

v chemickém sloţení okolní atmosféry – vyuţití jako senzory a biosenzory. (Prnka, 

Šperlink 2006; Rozsypálek, 2010) 

V posledních letech přitahuje pozornost adsorpce a interakce plynů, kapalin nebo 

kovů s uhlíkovými nanotrubicemi. Aplikace vycházející z adsorpĉních vlastností 

uhlíkových nanotrubic mohou být rozděleny do dvou skupin: první skupina je zaloţena 

na následcích molekulové adsorpce na elektronické vlastnosti nanotrubic. (Bhushan, 

2004)  Zhao a kol. (2002) provedli první výzkumy elektronických vlastností nanotrubic 

po adsorpci molekul plynu. Při vystavení polovodiĉových nanotrubic O2, NO2,  NH3 

nebo plynu, se elektrická vodivost dramaticky změnila. Teoreticky se prokázalo, ţe 
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adsorpce O2 má významný vliv na elektronické vlastnosti polovodivých malých 

nanotrubiĉek. Zjistili, ţe všechny molekuly plynu jsou slabě adsorbovány na SWCNT 

s malým přenosem náboje, zatímco mohou být buď jak donor ĉi příjemce náboje na 

nanotrubici. Adsorpce některých molekul plynu na SWNTs můţe způsobit významnou 

změnu v oblasti elektronických a transportních vlastností nanotrubic díky přenosu 

náboje a jeho kolísání. Adsorpce molekuly na povrchu nebo uvnitř svazku nanotrubice 

je silnější neţ na individuální nanotrubici (Zhao et al. 2002). Druhá skupina zahrnuje 

uskladňování plynu, separování plynu nebo pouţití nanotrubic jako adsorbentů 

a výsledky morfologické charakteristiky uhlíkových nanotrubic (povrchová plocha, 

poměr stran aj.) Z řad třech potenciálních aplikací je nejvíce pozornosti věnováno 

moţnosti uskladňování plynů, zejména vodíku (Bhushan, 2004). Podle Kondratyuk 

a kol. (2003), nanotrubice SWNTs působí jako molekulární „spongie―. Molekuly 

adsorbované na podpůrných plochách s nanotrubicemi, které slabě váţou adsorbované 

molekuly neţ nanotrubice. Ke kvantitativnímu převodu dochází z podpůrného povrchu 

do nanotrubic. Tyto výsledky naznaĉují potenciální pouţití uhlíkových nanotrubic nebo 

materiály obsahující nanotrubice pro molekulární skladování ĉi zachycování toxických 

slouĉenin (Kondratyuk, Yates 2003). 

Adsorpční vlastnosti uhlíkových nanotrubic (CNTs) 

CNTs patří k relativně novým sorbentům a zajímá pozoruhodné místo mezi 

adsorpĉními materiály na bázi uhlíku. Na jedné straně poskytují chemicky inertní 

povrch pro fyzikální adsorpci, a jejich specifický povrch se dá porovnat se specifickým 

povrchem aktivního uhlí (ACs). Na straně druhé jsou CNTs odlišné od ACs v tom, ţe 

jejich struktura v atomovém měřítku je mnohem lépe definovaná a jednotná.  

Díky jejich velmi porézní a duté struktuře, velkému specifickému povrchu, nízké 

hustotě a schopnosti silné interakce mezi CNTs a polutanty, byly aplikace CNTs pro 

odstranění polutantů z plynů a z velkých objemů vodních roztoků intenzivně studovány 

pomocí teoretických výpoĉtů, experimentálních měření a molekulární simulace. Byl 

proveden jiţ velký poĉet experimentálních studií - na adsorpci 

malých molekul, ionty těţkých kovů, radionuklidy a organické chemikálie na různých 

CNTs (jednouhlíkaté nebo víceuhlíkaté, uzavřené nebo otevřené CNTs). Adsorpĉní 

vlastnosti závisí na několika faktorech. První faktor je podíl jednotlivých adsorpĉních 
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lokalit. Existují ĉtyři moţné lokality (viz obr. 10) a) "vnitřní lokality" - dutý interiér 

jednotlivých nanotrubic (přístupné pouze tehdy, pokud jsou kryty odstraněny a otevřené 

konce jsou odblokovány), b) "intersticiální kanály (ICs)" - intersticiální kanály mezi 

jednotlivými nanotrubicemi ve svazcích, c) "dráţky" – okraj jednoho svazku nanotrubic 

a vnějšího povrchu z nejvzdálenějších nanotrubic, kde se setkají dvě sousedící paralelní 

trubice a d) "vnější povrch" - zakřivené plochy jednotlivých nanotrubic na vnější straně 

svazků nanotrubic (Ren et al. 2011). 

 

Obrázek 10: Různé adsorpční místa na jednotném svazku částečně otevřených SWCNTs: (1) vnitřní (2), 

intersticiální kanál (3), vnější drážky, a (4) externí plocha (Ren et al. 2011) 

 

Adsorpce dosáhne rovnováhy mnohem rychleji na vnějších místech (dráţky a vnější 

povrchy), neţ na vnitřních stránkách (intersticiální kanály a nitro trubice) za stejných 

tlakových a teplotních podmínek. 

Adsorpce plynu 

Adsorpce plynu je důleţitá nejen pro skladování zemního plynu, ale také 

poskytuje důleţité informace o svazcích CNT. Molekuly plynu by mohly komunikovat 

s CNTs prostřednictvím vnějšího povrchu svazků a intersticiální kanály mezi trubkami 

ve svazcích a vevnitř CNTs. Dva mechanismy, a to nosiĉ urĉování a rozdělení náboje, 

koexistují v procesu adsorpce plynu a poskytnou kvalitativní vysvětlení souĉasného 

zvýšení nebo sníţení plynu v adsorpĉních experimentech pro CNTs (Ren et al. 2011). 

Adsorpce kapaliny 
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Uhlíkové nanotrubice jsou relativně nové sorbenty. Mají potenciál pro 

odstraňování těţkých kovů, jako Cu
2 +

, Ni
2 +

, Pb
2+

, Zn
2+

, Fe
3+

, atd. Adsorpce iontů 

těţkých kovů na CNTs je silně závislá na hodnotách pH. Kapacita adsorpce CNTs je 

vyšší neţ u dalších sorbentů za podobných podmínek. Maximální adsorpĉní kapacity 

několika iontů těţkých kovů na CNTs ve srovnání s dalšími adsorbenty jsou uvedeny 

v tabulce x. (Ren et al. 2011) 

1.4 Procesy sorpce 

 Sorpce jsou procesy, při kterých je vyuţívána schopnost pevných látek vázat na 

sebe ionty organických, resp. anorganických látek. Existuje celá řada přírodních, ale 

i umělých sorbentů, které mají různou úĉinnost sorpce iontů. Umělé sorbenty jsou ĉasto 

vyrobeny pro specifické látky a obvykle se povaţují za úĉinnější. (Ĉablík et al. 2006)  

Sorpce (sorpĉní proces) můţe probíhat dvěma způsoby, a to podle toho, jaká fáze tvoří 

sorbent: (Fratzscher et al. 1987) 

- absorpce (sorbent je kapalina) 

- adsorpce (sorbent je tuhá látka) 

Opaĉný proces k sorpci se nazývá desorpce, která slouţí k regeneraci sorbentu.  

Adsorpce - je separaĉní proces, který se pouţívá především k oddělování sloţek 

obsaţených v malé koncentraci v tekutinách (v plynech ĉi kapalinách). Probíhá tedy na 

rozhraních pevná látka-kapalina nebo pevná látka-plyn. 

Látka, která adsorbuje, se nazývá adsorbát (rozpuštěné látky v kapalině nebo plynná 

látka ze směsi plynů) a látka, na které probíhá adsorpce, se nazývá adsorbent (pevná 

látka). Dochází k hromadění molekul nebo atomů adsorbátu v tenké povrchové vrstvě 

kapaliny na povrchu adsorbentu úĉinkem mezipovrchových přitaţlivých sil. 

Koncentrace adsorbátu v ostatním roztoku proto klesá, při jednostupňovém uspořádání 

(jednostupňové adsorpci) z původní koncentrace aţ na hodnotu blíţící se rovnováţné 

koncentraci. (Šimek, Hrnĉiřík 1997; Míka, Neuţil 1992) 

Mnoţství látky, která se na tuhý adsorbent z roztoku adsorbuje, závisí na celé řadě 

faktorů: především na velikosti povrchu adsorbentu, rozpuštěných adsorbovaných 
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látkách a rozpouštědlech, na parciálním tlaku adsorbující se sloţky pH prostředí, 

teplotě. (Bartovská, Šišková 2005) 
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1.4.1 Typy adsorpce 

Podstata adsorpĉních sil, kterými jsou adsorbované ĉástice vázány na povrchu 

tuhé fáze, je různá. Podle povahy sil jsou tedy rozlišovány tři druhy sil: (Míka, Neuţil 

1992; Bartovská, Šišková 2005; Pitter, 1999) 

Fyzikální adsorpce – její podstatou jsou fyzikální (van der Waalsovy) mezimolekulární 

síly. Tyto síly působí mezi všemi druhy ĉástic. Fyzikální adsorpce není proto specifická 

a probíhá na celém povrchu pevné látky. Na první naadsorbované vrstvě se mohou 

vytvořit i další vrstvy adsorbátu, ĉím můţe být dosaţeno znaĉné adsorpĉní kapacity. Je 

velmi rychlá a prakticky okamţitá. Je vratná, za urĉitých podmínek můţe dojít 

k desorpci. Adsorpĉní tepla jsou relativně nízká. 

Chemisorpce – její podstatou je chemická (elektronová) vazba. Tato vazba můţe 

vznikat jen mezi urĉitými molekulami a probíhá ĉasto jen na místech povrchu, které 

mají vyšší energii (k vytvoření chemické vazby je třeba aktivaĉní energie) – v tzv. 

aktivních centrech. Proto je velmi specifická. Na povrchu tuhé fáze se můţe vytvořit jen 

jedna vrstva adsorbátu a adsorpĉní kapacita je tudíţ poměrně malá. Bývá nevratná, 

pokud dojde k desorpci, uvolňují se jiné látky. Při této adsorpci se uvolňuje mnohem 

více tepla neţ při adsorpci fyzikální, jeho mnoţství řádově odpovídá teplu uvolněnému 

při exotermické chemické reakci, její rychlost roste exponenciálně s teplotou. 

Elektrostatická adsorpce – uplatňují se coulombovské síly. 

U většiny adsorpĉních jevů dochází k prolínání jednotlivých typů adsorpce a je 

tedy velmi obtíţné rozlišit, v jaké míře se konkrétní typy adsorpce na celkovém efektu 

podílejí. Adsorpce z roztoku můţe být iontová nebo molekulová. Při iontové adsorpci se 

sorbuje jen jeden z obou iontů v závislosti na polaritě. Kladně nabité povrchy adsorbují 

převáţně anionty a záporně nabité povrchy sorbují přednostně kationty. Při molekulové 

adsorpci se sorbují převáţně celé molekuly. Pokud se stopové látky sorbují jako stopové 

koloidy, jedná se o koloidní adsorpci. (Pitter, 1999) 
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1.4.2 Adsorpční rovnováha 

Průběh adsorpce je charakterizován adsorpční rovnováhou. Ta urĉuje maximální 

mnoţství látky, kterou je za daných podmínek moţné adsorbovat a rychlostí adsorpce 

(kinetikou), která urĉuje rychlost tohoto děje. (Šimek, Hrnĉiřík 1997) Po přidání 

adsorbentu do roztoku nějaké látky o poĉáteĉní koncentraci (c0) se zaĉne koncentrace 

rozpuštěné látky v roztoku sniţovat a postupně se blíţí rovnováţné koncentraci (cr). 

V rovnováţném stavu dochází k rozdělení adsorbované látky mezi kapalnou a pevnou 

fází. Mnoţství adsorbované látky se nejĉastěji vyjadřuje jako látkové mnoţství nebo 

hmotnost adsorbované látky na hmotnostní jednotku adsorbentu. Závislost c=f(cr) při 

konstantní teplotě se nazývá adsorpční izoterma. Na grafu ĉ. 1 je zobrazena adsorpĉní 

izoterma pro adsorpci pyridinu na aktivním uhlí ve vodním prostředí. (Míka, Neuţil 

1992) 

Graf 1: Závislost adsorbovaného množství (a) na koncentraci pyridinu (cr) (Míka, Neužil 1992) 

 

Pro vyjádření různých tvarů adsorpĉních izoterem byla odvozena řada rovnic, 

nejĉastěji se však pro analytický popis adsorpce pouţívají dvě izotermy, Langmuirova a 

Freundlichova izoterma. (Šimek, Hrnĉiřík 1997) 

Langmuirova izoterma – je vztah, který kvantitativně popisuje rovnováhu při adsorpci 

molekul na povrch tuhého adsorbentu při izotermických podmínkách. 
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Pro roztoky: (Pitter, 1999) 

a = amax .bcr/1+bcr 

a - adsorpĉní kapacita (například v mmol·kg-1 nebo mg·kg
-1 

amax - maximální adsorpĉní kapacita 

cr - rovnováţná koncentrace adsorbované látky (například v mmol·kg
-1

 nebo mg·l
-1

) 

b – konstanta 

 

 

Obrázek 11: Tvar Langmuirovy izotermy. (Bartovská, Šišková 2005) 

 

Freundlichova izoterma - vztah, který popisuje závislost míry adsorpce molekul na 

tuhý adsorbent od tlaku a teploty. Freundlichova izoterma poměrně přesně kvantitativně 

popisuje adsorpci na energeticky heterogenní povrchy. 

Pro roztoky: 

a = kc
1/n 

a — mnoţství adsorbovaných molekul (hmotnost, při plynech objem) na jednotkovou 

hmotnost adsorbentu 

k, n — empirické konstanty charakteristické pro dané podmínky a plyn, platí 0 < n < k. 

Hodnota k ze stoupající teplotou klesá a hodnota n se přibliţuje jedné. 

c — koncentrace adsorbované sloţky 
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Obrázek 12: Freundlichova adsorpční izoterma. (Bartovská, Šišková 2005) 

 

Obě popsané izotermy se pouţívají pro popis jednovrstvé adsorpce 

(monomolekulární), při které se adsorbované ĉástice navzájem neovlivňují. Pro 

vícevrstvou (fyzikální) adsorpci se pouţívá adsorpĉní izoterma, kterou odvodili 

Brunauer, Emmet a Teller, tzv. izoterma BET. (Šimek, Hrnĉiřík 1997) Je rozšířením 

Langmuirovy izotermy pro jednovrstvou adsorpci. (www.vydavatelstvi.vscht.cz) 

1.4.3 Rozdělení sorbentů 

Z hlediska molekulové adsorpce se rozlišují: (Pitter, 1999) 

a) polární adsorbenty (silikagel, hydratované oxidy, aluminosilikáty) 

b) nepolární (aktivní uhlí) 

Z hlediska iontové adsorpce se dělí: 

a) kyselé adsorbenty (silikagel, silikáty) 

b) zásadité adsorbenty (hydratované oxidy) 
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Adsorpce na aluminosilikátech 

Z hlediska fyzikální chemie povrchů mají v hydrochemii a technologii vody 

největší význam jíly. Jíly vznikají zvětráváním křemiĉitanových hornin. Jíl o velikosti 

ĉástic pod 2 µm se nazývá fyzikální jíl a o velikosti ĉástic pod 0,1 µm se oznaĉuje jako 

koloidní jíl. Během zvětrávání dochází postupně ke tvorbě různých jílových minerálů, 

např.: (Pitter, 1999) 

ţivce → illit → montmorillonit → kaolinit → hydrargillit 

 Na povrchu aluminosilikátů jsou hydroxidové skupiny, které jsou nositelem 

výměnných vlastností. V přírodních vodách s hodnotami pH v rozmezí 6 – 8 se jílové 

minerály chovají převáţně jako měniĉe kationtů, protoţe náboj jejich povrchu je 

většinou záporný. Jílové minerály mění např. ionty Ca
2+ 

v roztoku za ionty Na
+
 

z krystalové mříţky. Tímto lze vysvětlit, proĉ je u některých podzemních vod, které 

jsou ve styku s jíly, porušeno obvyklé kvantitativní zastoupení kationtů v pořadí Ca-

Mg-Na za pořadí např. Na-Ca-Mg. Z hlediska adsorpĉní mohutnosti se rozlišují 

alumosilikáty s vrstevnatou strukturou, kam patří jílové minerály a jejich směsi, např. 

kaolinit (Al2Si2O5(OH)4, anortit (CaAl2Si2O8), montmorillonit (Al2Si4O10(OH)2 aj. U 

těchto látek probíhá adsorpce převáţně jen na povrchu, jejich sorpĉní kapacita bývá 

proto malá. 

Alumosilikáty s trojrozměrnou strukturou tvoří samostatnou skupinu. Patří sem 

zeolity. V případě této skupiny je adsorpĉní kapacita výrazně větší, protoţe mají 

v krystalové struktuře poměrně velké dutiny spojené kanálky, ĉímţ se měrný povrch 

mnohonásobně zvětšuje. Povaţují se za měniĉe iontů přírodního původu. Patří mezi ně 

např. analcim, mordenit, klinoptilolit aj. Je moţné je velmi úĉinně vyuţít pro 

odstraňování toxických kovů, jako Pb, Cd, Cr, Hg, z prostředí. Lze je vyrobit 

i synteticky tavením hlinitanů s křemiĉitany alkalických kovů. Tyto syntetické zeolity 

jsou souĉástí bezfosforeĉnanových pracích prostředků. (Pitter, 1999) 

Adsorpce organických látek 

 Organické látky přírodního i antropogenního původu se poměrně dobře sorbují 

na hydratovaných oxidech, jílových minerálech a organických komponentách půd 
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(huminových látkách). U organických látek závisí adsorpce na velikosti jejich 

molekuly, chemické struktuře a polaritě. V půdě tyto látky vytváří tzv. půdní sorpĉní 

komplex. Jde především o jílovohumusové komplexy, tvořící se adsorpcí huminových 

látek na jílové minerály. Sorpĉní kapacita záleţí na sloţení huminových látek. 

Například na kaolinu se více sorbují huminové kyseliny neţ fulvokyseliny, přiĉemţ 

adsorpci fulvokyselin lze popsat Langmuirovou izotermou. V přírodních podmínkách 

mají tyto komplexy záporný náboj, proto sorbují především kationty. Adsorpce na 

sorpĉním komplexu je zpravidla větší na samotné anorganické sloţce. (Pitter, 1999) U 

další skupiny, a to u nepolárních organických látek neobsahujících ţádné reaktivní 

funkĉní skupiny závisí adsorpĉní schopnost na velikosti molekuly a jiţ zmíněné 

polaritě. Ĉím je molekula větší a méně polární, tím se snáze sorbuje. Větší sorpĉní 

schopnost vykazují organické látky s funkĉními skupinami, které jsou schopny reagovat 

s povrchovými skupinami adsorbentů. Jde především o organické kyseliny, fenoly 

a aminoslouĉeniny. Závisí také na tom, v jaké formě jsou přítomny tyto látky, jestli jako 

anion, kation, nebo v neiontové formě. Na půdním sorpĉním komplexu se sorbují 

i nepolární látky. Zdá se, ţe rozhodující je obsah organického uhlíku v půdě, a to 

zejména při hodnotách nad 0,1 hmotn.%. (Pitter, 1999) 

Adsorpce na aktivním uhlí 

Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík s mimořádně velkým vnitřním povrchem 

(asi 400-1500 m
2
/g). Vyrábí se aktivací z materiálů obvykle rostlinného původu, jako je 

dřevo, uhlí, rašelina, mandlové a kokosové skořápky. (www.jako.cz) Aktivní uhlí je 

nepolární adsorbent, avšak se ukázalo, ţe ve styku s vodou nabývá jeho povrch za 

urĉitých okolností polárního charakteru. Jako nepolární adsorbent sorbuje především 

nepolární organické látky a neelektrolyty, jako polární adsorbent polárních látek, 

především různých kovů. Dosáhnutá úĉinnost adsorpce můţe být i 90 %. Aktivní uhlí 

mívá velmi rozdílné adsorpĉní vlastnosti, které záleţí na způsobu jeho přípravy. Urĉuje 

je druh suroviny, sloţení aktivaĉní atmosféry a doba a teplota aktivaĉního procesu. O 

adsorpĉních schopnostech rozhoduje velikost pórů, měrný povrch a chemická reaktivita 

povrchu. (Pitter, 1999) 
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Nakládání se sorbenty na bázi jílových minerálů: 

Odpadní sorbenty jsou podle Katalogu odpadů (vyhláška ĉ. 381/2001 Sb.) 

zařazeny jako odpad 15 02 (absorpĉní ĉinidla, filtraĉní materiály, ĉisticí tkaniny 

a ochranné oděvy). Jedná se o nebezpeĉný odpad, který smí být zneškodněn ukládáním 

na skládky pouze po stabilizaci a dosaţení nejvýše přípustných hodnot výluhu odpadu 

stanovené výluhové třídy v příloze ĉ. 2 vyhlášky 294/2005 Sb. 

Jílové minerály se zařazují mezi inertní odpad a ukládají se na skládky skupiny S-IO (S-

ostatní odpad, IO-inertní odpad). Jako odpad se řadí podle katalogu odpadů mezi 

odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů. V odpadovém 

hospodářství se díky svým sorpĉním schopnostem vyuţívají především jako těsnící 

vrstvy při zakládání a uzavírání skládek a při rekultivací skládek. Příkladem je 

rekultivace výsypky Střimice, při níţ byla úspěšně vyuţita aplikace jílovcového 

sorbentu – konkrétně bentonitu. (Řehoř, 2006; Celárková 2011) 
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3. Metody stanovení toxicity 

Pro stanovení toxicity (hodnocení ekotoxikologických vlastností) se pouţívají 

biologické testy toxicity, biotesty, bioassays, laboratorní zkoušky toxicity. Význam 

biologických testů spoĉívá v postiţení souhrnu úĉinků všech přítomných komponent 

v testovaném roztoku na testovaný materiál (organismus, kultura, tkáň, buňka). Testy 

podávají i informace o biologické aktivitě a schopnosti toxických látek procházet 

biomembránami, jsou zaloţené na fyziologických pochodech, biochemických změnách, 

fotosyntéze a dýchání. Bioassays, nebo-li testy na biologickém materiálu, mají hlavní 

cíl, a to stanovit hraniĉní koncentrace, ve kterých je moţný ţivot vybraných testovacích 

organismů. Na poli ekotoxikologie dochází k neustálému vývoji a zavádění nových 

metod, proto můţeme v souĉasnosti charakterizovat inovaĉní trendy třemi generacemi 

testů toxicity: 

1. generace – patří do nich klasické, standardní a konvenĉní metodikami, které jsou 

zaloţené na akutních testech toxicity na v laboratoři chovaných organismech 

a udrţovaných kulturách.  

Např. ryby druhů Poecilia reticulata (ţivorodka duhová) a Brachydanio rerio 

(danio pruhovaný) korýši Daphnia magna (hrotnatka obecná), chlorokokální řasy druhů 

Scenedesmus quadricauda a Scenedesmus subspicatus, semena klíĉících kulturních 

rostlin Sinapis alba (hořĉice bílá) a Lactuca sativa (salát setý). 

2. generace – představují ji alternativní biotesty, známé pod názvem mikrobiotesty. 

Tyto testy vyuţívají klidová stadia testovaných organismů. 

Např.: V testech na bezobratlých organismech (perlooĉky, vířníci) se pouţívají cysty 

(vířníci) a ephipia (dafnie), v testech na rybách se aplikují tkáňové kultury a jikry, 

v testech na bakteriích se pouţívají jejich lyofilizované kultury, atd. 

3. generace - vyuţívá biosenzory a biosondy a je zaloţena na fluorescenĉním znaĉení 

toxické látky. Tato generace je na poĉáteĉní úrovni.  

Testy toxicity ve vodním prostředí se mohou rozdělovat podle délky jejich 

expozice na akutní (krátkodobé), subchronické a chronické, dále také podle testované 

situace (statické, obnovovací, recirkulaĉní, průtokové testy), podle podoby 



Bc. Barbora Pjurová: Toxicita nanomateriálů 

44 

 

hodnoceného úĉinku a testovaných organismu. (Komínková, 2008) Další kapitoly se 

budou zabývat jenom testy akutní toxicity. 

Testy akutní toxicity patří mezi nejznámější a nejrozšířenější v laboratorní praxi. Testy 

se řídí různými ekotoxikologickými metodikami. Mezi nejrozšířenější patří metodiky 

ISO a OECD. Testování se provádí alespoň na třech druzích organismů, a to z důvodů 

porovnatelnosti výpovědní hodnoty jednotlivých testů a pouţitých organismů. Základní 

baterie testů (paralelní testování) je zaloţené na poznatku o stavbě a propustnosti 

buněĉné stěny u různých organismů. Nejpouţívanější baterií testů akutní toxicity jsou 

testy na bakteriích (bioluminiscenĉní bakterie Vibrio fischeri), testy toxicity na řasách 

(chlorokokální druh Scenedesmus quadricauda kmen Greifswald 15), testy toxicity na 

semenech (krátkodobý test klíĉivosti na semenech hořĉice bílé Sinapis alba), 

bezobratlých (testy toxicity na korýších, např. perlooĉka Daphnia magna STRAUS) a 

testy toxicity na rybách (akvarijní rybka Poecilia reticulata ĉi Brachydanio rerio). 

(Říhová, Ambroţová, 2007) 

Testy na bakteriích: Při testech akutních toxicity na bakteriích se vyuţívá 

bioluminiscenĉní bakterie Vibrio fischeri, přiĉemţ podstatou testu je inhibice emise 

světla těchto bakterií. Výhodou testu na bakteriích (mikroorganismech obecně) je, ţe se 

mohou provádět v laboratořích za přesně stanovených podmínek, nejsou ĉasově nároĉné 

a reakce organismu jsou jednoznaĉné a dobře měřitelné. (ISO 11348) 

Testy na řasách: Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus quadricauda, 

S. subspitatus, Selenastrum capricornutum je standardizována metodikou ĈSN EN ISO 

28692. Princip testu spoĉívá ve stanovení toxického úĉinku vodou vyluhovatelné látky 

na inhibici růstu a rozmnoţování chlorokokální řasy v jednotlivých koncentracích 

sledované látky ve srovnání s kontrolami v ĉistém ţivném roztoku. 

Testy na semenech: Krátkodobý test byl vyvinut k testování úĉinku odpadních vod na 

závlahy. Při této zkoušce se vyuţívá citlivosti klíĉících semen hořĉice bílé Sinapis alba. 

v poĉáteĉních stadiích vývoje rostliny na jedovaté látky. Test probíhá po dobu 72 hodin, 

při teplotě 20 °C ± 2 °C, bez osvětlení. Princip testu spoĉívá v kultivaci semen za 

standardních podmínek v různých koncentracích toxické látky v Petriho miskách na 

podloţce nasycené pracovním roztokem. 
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Testy na korýších: Metodika pouţívaná při testech na korýších je ĈSN EN ISO 6341, 

kterou se zjišťuje inhibice pohyblivosti perlooĉek. Cílem testu je zjištění vlivu vodou 

vyluhovatelných látek na mortalitu a imobilizaci (tj. makroskopicky pozorovatelná 

neschopnost samostatného prostorového pohybu) drobného korýše Daphnia magna 

STRAUS. 

Testy na rybách: Výchozí metodikou pro test akutní toxicity na akvarijních rybách 

druhů Poecilia reticulata a Brachydanio rerio je soubor ISO norem: ĈSN EN ISO 

7346-1 (Statická metoda), ĈSN EN ISO 7346-2 (Obnovovací metoda) a ĈSN EN ISO 

7346-3 (Průtoĉná metoda). Cílem testu je stanovení toxicity vodou vyluhovatelných 

látek z odpadu na ryby. Testovacím materiálem je akvarijní ryba Poecilia reticulata 

(ţivorodka duhová) ĉi Brachydanio rerio (danio pruhovaný), které lze nahradit druhem 

Pimephales promelas. Při testech je potřeba pracovat v souladu se zněním Zákona 

ĉ.246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání a dále Vyhlášky Mze ĈR ĉ.311/1997 Sb. 

O chovu a vyuţití pokusných zvířat. (Říhová, Ambroţová, 2007) 

1.5 Standardizované metody pro stanovení toxicity podle vyhlášky 

o nakládání s odpady 

Nebezpeĉná vlastnost odpadů – H14 ekotoxicita je definována ve vyhlášce 

376/2001 Sb. zákona o odpadech ĉ. 185/2001 Sb, jako nebezpeĉná vlastnost odpadů, 

které představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní nebezpeĉí pro jednu 

nebo více sloţek ţivotního prostředí. 

Jako nebezpeĉný se hodnotí odpad, jehoţ vodný výluh vykazuje ve zkouškách akutní 

toxicity uvedených v bodě 7 přílohy ĉ. 3 alespoň pro jeden z testovacích organismů při 

urĉené době působení testovaného odpadu na testovací organismus: 

a)   Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio (doba působení 96 hod.) 

b)   Daphnia magna (doba působení 48 hod.) 

c)   
Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus 

subspicatus (doba působení 72 hod.) 

d)   semeno Sinapis alba (doba působení 72 hod.) 

Odpad se hodnotí jako nebezpeĉný, pokud vykazuje tyto hodnoty: 

LC(EC,IC)50 <= 10 ml.l
-1
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Vysvětlivky: 

LC 50    - 
koncentrace, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném ĉasovém 

úseku. 

EC 50 - 
koncentrace, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích organismů 

(Daphnia magna). 

IC 50 - 

koncentrace, která způsobí 50% inhibici růstu nebo růstové rychlosti řasové 

kultury nebo 50% inhibici růstu kořene Sinapis alba ve srovnání s kontrolou 

ve zvoleném ĉasovém úseku. 

 

Metody stanovení akutní toxicity se provádějí pomocí standardizovaných metod ĈSN – 

Jakost vod, uvedených v bodě 7 přílohy ĉ. 3 k vyhlášce 376/2001 Sb.: 

 ĈSN EN ISO 6341 Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna 

Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity  

 ĈSN EN 28692 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas 

Scenedesmus subspicatus a Selenastrum capricornutum 

 ĈSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní 

ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - ĉást 2: 

Obnovovací metoda 

 Test inhibice růstu kořene hořĉice bílé (Sinapsis alba).  

1.5.1 Ostatní standardizované metody 

Dalším testem akutní toxicity nebo-li ekotoxicity, který se nenachází 

v ekologickém zákonodárství ĈR, je bakteriální bioluminescenĉní test toxicity (BBTT). 

Pouţívá se běţně v řadě světových laboratoří, vĉetně laboratoří v Ĉeské republice. 

Aplikace BBTT je definována normami ĈSN EN ISO 11348-1, 2, 3. Souhrnný název 

normy je Jakost vod – Stanovení inhibiĉního úĉinku vzorku vod na světelnou emisi 

Vibrio fischeri (syn. Photobacterium phosphoreum): (www.toxicita.cz) 
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 ĈSN EN ISO 11348-1: Metoda s ĉerstvě připravenými bakteriemi 

 ĈSN EN ISO 11348-2: Metoda se sušenými bakteriemi 

 ĈSN EN ISO 11348-3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi 

 

Obrázek 13: Bioluminescenční bakterie Vibrio fischeri (www.toxicita.cz) 

 

Všechny tři metody normy ISO 11348 jsou pouţitelné pro: odpadní vody; vodné 

výluhy a průsakové vody; sladké vody (povrchové a podzemní); slané a brakické vody; 

eluáty sedimentu (ze sladkých, brakických i slaných vod); pórovou vodu; jednotlivé 

látky, zředěné ve vodě.  

Rozdíly ve sloţení médií pouţitých k přípravě sušených nebo lyofilizovaných bakterií 

můţe způsobit odlišnou citlivost. Ochranná média totiţ ovlivňují biologickou 

dostupnost toxických látek a/nebo emisi světla luminiscenĉních bakterií. Proto je při 

interpretaci výsledku nutno brát zřetel na původ bakterií a způsob přípravy médií. 

Podstatou zkoušky je inhibice emise světla kultur Vibrio fischeri, která se stanovuje 

v koncentraĉní řadě. Ve zkumavkách se smíchají urĉené objemy zkoušeného vzorku 

nebo ředěného vzorku se suspenzí luminiscenĉních bakterií. Kritériem zkoušení je 

sníţení luminescence, měřené po expozici 15 min nebo 30 min, a volitelně po 5 min. 

V úvahu se bere korekĉní faktor (fkt), který je měřítkem změn intenzity kontrol během 

doby expozice. Pomocí koncentraĉních řad je moţné stanovit inhibiĉní úĉinek vzorku 

vody jako LID (Lowest Ineffective Dilution – „nevyšší neúĉinné ředění― nebo jako 

hodnoty EC20 popř. EC50. 
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Hodnota EC je efektivní koncentrace, která způsobí 20% (EC20) nebo 50% (EC50) 

inhibici emise světla (luminiscence) ve srovnání s kontrolou. LUMIStox 300 můţe 

vypoĉítat hodnotu EC, pokud zvolené koncentrace testované látky vyvolaly inhibici 

emise světla v rozmezí 10 aţ 90 %. 

Pouţívá se klon luminiscenĉních bakterií patřící k druhu Vibrio fischeri NRRL B-

11177. Bakteriální suspenze pouţívané pro stanovení toxicity se připravují z komerĉně 

dostupných lyofilizovaných bakterií, které musí být uchovávány v mrazniĉce při teplotě 

-18 °C aţ -20 °C. Bakterie se zaĉnou rozmnoţovat ihned po rozmrazení a rehydrataci a 

jsou připraveny pro pouţití ke zkoušce. 

 

1.6 Stanovení ekotoxicity pomocí lyofilizovaných bakterií Vibrio 

fischeri 

Luminiscenĉní baktérie, které výrobce dodává v dehydratovaném stavu 

zaruĉujícím dostateĉnou reziduální bioluminiscenci, se aţ do stanovení toxicity 

uchovávají v chladu a rehydratují se teprve těsně před pouţitím. V luminometru 

(luminiscenĉním fotometru) se nejprve změří výchozí bioluminiscence bakteriální 

suspenze v nepřítomnosti cizorodých látek, pak se přidá testovaná látka v několika 

koncentracích (normálně se přidává 0,5 ml roztoku s toxikantem k 0,5 ml bakteriální 

kultury), směsi se urĉitou dobu (5–30 min) inkubují a nakonec se změří výsledná 

hodnota bioluminiscence. Ĉím je testovaná látka toxiĉtější resp. ĉím vyšší je 

koncentrace toxikantů ve vzorku, tím je pokles bioluminiscence výraznější. Jako 

referenĉní roztok (blank) se pouţívá netoxický solvent (2% NaCl), v němţ je testovaná 

látka rozpuštěna. Koncentraci chloridu sodného je třeba dodrţet, luminiscenĉní baktérie 

jako mořské mikroorganismy by při niţší osmolaritě zlyzovaly. Protoţe 

bioluminiscence jako enzymový proces závisí na teplotě, provádí se inkubace 

s toxikantem i měření v temperovaném prostředí, obvykle při +15°C (stanovených 

normou). Z naměřených hodnot bioluminiscence v přítomnosti a nepřítomnosti 

toxikantu se sestrojí dávková křivka, z níţ se vypoĉítá nebo graficky odeĉte efektivní 

koncentrace toxikantu, tj. taková koncentrace, která vyvolává zvolený pokles 

bioluminiscence (např. EC50 pro 50% inhibici produkce světla). Sofistikovaný 

luminometr LUMIStox provádí výpoĉty automaticky. (www.toxicita.cz)  



Bc. Barbora Pjurová: Toxicita nanomateriálů 

49 

 

4. Experimentální část 

Cílem diplomové práce bylo stanovení vlivu nanoĉástic ve vodné suspenzi na 

ekotoxicitu. Pro tento úĉel jsem měla k dispozici vzorky jílů z lokality Rokle a oxid 

křemiĉitý – jako chemikálii.  Pro posouzení vlivu nanoĉástic na inhibici Vibrio fischeri 

jsem připravila suspenze o velikosti ĉásti < 2µm. Pro přípravu vzorků jsem pouţila 

pipetovací metodu. Vzhledem k tomu, ţe se jíly vyuţívají jako sorbenty, musí se s nimi 

po ukonĉení sorpĉního procesu nakládat jako s odpady (uloţení na skládku nebo vyuţití 

pro rekultivace). Právě vyuţití pro rekultivace podle vyhlášky ĉ.294/2005 Sb. 

v posledním znění vyţaduje, aby rekultivaĉní materiály splnily poţadavky na 

ekotoxicitu. I kdyţ Vibrio fischeri není v této vyhlášce uveden mezi testovacími 

organismy je jeho vyuţití připraveno v novém metodickém pokynu odboru odpadů k 

hodnocení ekotoxicity odpadů pro úĉely vyhlášky ĉ.294/2005 Sb. 

1.7 Původ, mineralogická a granulometrická analýza vzorků 

Lokalita Rokle (obr. ĉ. 13), pro těţbu výhradního loţiska bentonitu Rokle, 

ĉ. loţiska 3 199 003 a výhradního loţiska kaolinu Rokle, ĉ. loţiska 3 199 001, se 

nachází 14 km jihozápadně od Chomutova, 4 km jihovýchodně od Kadaně. Správce 

loţiska je Keramost, a. s., Most. Loţisko bylo objeveno v souvislosti s těţbou kaolinu. 

Rokle je velké loţisko, jehoţ zásoby vystaĉí při souĉasné spotřebě dalších 500 let. Jedná 

se o nejdůleţitější lokalitu v oblasti Doupovských hor a ĈR vůbec. V roce 2003 byla 

zahájena těţba v novém loţisku Rokle, které poskytuje kvalitní kaolin vyhledávaný 

především výrobci papíru, nátěrových hmot a dalších produktů pro svoji vysokou bělost 

a nízkou abrazivitu. Zároveň umoţňuje výrobu metakaolinu a dalších keramických 

neplastických surovin. (Chvátal, 1995) 
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Obrázek 14: Lokalita Rokle – A  (www.mapy.cz) 

 

Mineralogická fázová analýza  

Je uvedena v tabulce ĉ. x. Prášková RTG difrakĉní analýza jílových zemin byla 

provedena na přístroji Bruker-AXS D8 Advance s  parafokuzaĉní geometrií 

měření a s poziĉně citlivým detektorem LynxEye za podmínek: Záření CoK/Fe filtr, 

napětí 40kV, proud 40 mA, krokový reţim s krokem 0.014
o 2 a s digitálním 

zpracováním výsledných dat. Pro měření a vyhodnocování byl pouţit firemní programy 

Diffrac. Pro kvalitativní vyhodnocení byla pouţita databáze difrakĉních dat PDF-2, 

verze 2011 (International Centre for Diffraction Data, Pensylvania, USA).  

Kvantifikace obsahů přítomných fází byla provedena Rietveldovou metodou. Byl pouţit 

program Bruker Topas, verze 4.2. Výsledky těchto analýz je potřebné s ohledem na 

problémy s definováním strukturních modelů u silně defektních fází metakaolinitu a 

montmorillonitu brát pouze jako kvalifikované odhady. V případě vzorku metakaolínu 

byl jako vstupní model přítomného ĉásteĉně dehydroxylovaného kaolinitu (tzv. 

metakaolinit) pouţit standardní model kaolinitu se silně omezenou velikostí ĉástic 

(kolem 1.5 nm). Metakaolinit = dehydroxilovaný kaolinit. Proces dehydroxilace  

probíhá v intervalu 430 °C – 580 °C s maximální přeměnou na metakaolinit při 505 °C. 
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V případě montmorillonitu, který je hlavní sloţkou bentonitů, byl pouţit model podle 

Viani et al., 2002. Tento model ale nemusí plně odpovídat charakteru turbostratického 

strukturního uspořádání v montmorillonitu, přítomné ve studovaných vzorcích. (Viani et 

al. 2002) 

Vzorek č. 1: Surový kaolín - obsahuje výraznou převahu illit-muskovitu (68.5% hm.) 

nad kaolinitem (11.5% hm). Dále je přítomno dosti znaĉné mnoţství křemene (20%). 

Vzorek č. 3: Metakaolín - obsahuje výraznou převahu amorfního metakaolinitu 

(87.5% hm.). Dále byl zjištěn illit-muskovit v mnoţství 7.8% hm. a křemen (4.7% hm.). 

Vzorek č. 4: Zelený bentonit - obsahuje dominantní podíl smektitu (montmorillonitu, 

cca 75%), dále byl zjištěn illit – muskovit (14% hm.) a ve stopových obsazích do 4% 

dále také křemen, siderit, kalcit, chlorit a anatas. 

Vzorek č. 5: Bentonit - obsahuje dominantní podíl smektitu (montmorillonit, cca 64% 

hm.), dále byl ve vyšších obsazích zjištěn křemen, kalcit, chlorit, anatas, plagioklas – 

albit, goethit a draselný ţivec – ortoklas. 

Vzorek č. 6 – SiO2 – byl pouţit jako chemikálie 

Tabulka 2: Fázová mineralogická analýza (%) 

 Surový kaolín Metakaolín Zelený bentonit Bentonit 

Kaolinit (BISH) 11.46    

Muskovit 2M1 68.50 8.0 14.42 3.81 

Křemen 20.0 3.8 3.97 4.21 

Metakaolinit  87.8   

Montmorillonit   74.90 63.72 

Siderit   2.69  

Kalcit   1.87 5.56 

Chlorit Iib   0.96 7.64 

Anatas   1.36 4.17 

Goethit    4.28 

Ortoklas    4.57 
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Granulometrické stanovení vstupních surovin: 

Analýza velikosti ĉástic vstupních surovin byla provedena na přístroji 

Mastersizer 2000 od firmy Malvern v laboratoři Institutu geologického inţenýrství, 

VŠB – TU Ostrava.  Přístroj měří v rozsahu od 0.02μm do 2000μm. V tabulce jsou 

uvedeny hodnoty, které odpovídají 10 % percentilu (d 0,1), mediánu (d 0,5) a 90 % 

percentilu (d 0,9).  

Tabulka 3: Zastoupení velikosti částic v 10, 50 a 90% 

Vzorek Velikost [µm] 

 d(0,1) d(0,5) d(0,9) 

Surový kaolín 2,147 20,323 267,839 

Meta kaolín pálený 1,775 6,252 23,052 

Bentonit – zelený 2,932 79,549 460,487 

Bentonit 3,301 67,220 368,346 

SiO2 5,953 70,243 275,486 
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1. Surový kaolín: vzorek má bimodální charakter, který způsobují jílové a písĉité 

ĉástice, které jsou větší neţ 63 µm. Jílové ĉástic tvoří 17.80 obj.% , písĉité ĉástice tvoří 

40 obj.%.  

Graf 2: Zrnitostní křivka – Surový kaolín  

 

2. Meta kaolín: ĉástice pod 2 µm tvoří 12 obj.%, ostatní ĉástice jsou velmi jemnozrnné, 

50 % ĉástic je menší neţ 6.252 µm (graf ĉ. 3) 

 

Graf 3: Zrnitostní křivka – Meta kaolín pálený 
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3. Bentonit-zelený: 27 obj.% je menší neţ 2µm. Vzorek obsahuje velmi významnou 

písĉitou sloţku (62 obj. %). 

Graf 4: Zrnitostní křivka – Bentonit – zelený 

 

 

4. Bentonit: obsahuje 24 obj. % jílových minerálů a 51 obj.% písĉité sloţky (graf ĉ. 5) 

Graf 5: Zrnitostní křivka – Bentonit 
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5. SiO2: Pod 2 µm se vyskytuje 9 obj.% ĉástic, největší podíl ĉástic (57 obj.%) je 

v zrnitostní třídě od 10 – 150 µm.  

 

Graf 6: Zrnitostní křivka – SiO2 

 

 

1.8 Pipetovací metoda 

Pipetovací metoda vychází ze Stokesova zákona. Tento zákon říká, ţe ĉástice 

s větší hustotou klesají níţe, neţ ĉástice s menší hustotou. Ĉástice je vystavena působení 

gravitaĉní síly (Fg = Vρg) a vztlakové síly (= tíhové podle Archimédova zákona). Kdyţ 

je hustota ĉástice větší, neţ hustota kapaliny, ĉástice zaĉne klesat. Proti jejímu pohybu 

působí odporová síla, daná Stokesovým vztahem: 

Fodpor = 6 π η r v, 

    kde r = poloměr ĉástice, η = viskozita prostředí, v = rychlost ĉástice. 

Po urĉitě době (obvykle 40 sekund) všechny ĉástice stejné velikosti klesnou pod 

urĉitou úroveň v suspenzi. Granulometrickým rozborem pomocí laseru pro urĉení 

velikosti ĉástic (laser particle sizer) byla ověřena velikost ĉástic po 3.5 hodinách a 24 

hodinách. Po 3.5 hodinách dosáhlo zastoupení ĉástic pod 2 µm 96% a po 24 hodinách 

dosáhlo zastoupení ĉástic pod 1 µm 80 %.  Na základě těchto výsledků jsem pro testy 

ekotoxicity pouţívala pro přípravu vzorků sedimentací ĉas 3.5 hodiny a 24 hodin.  

(Day, 1965; Franzmeier et al. 1977).  
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Pracovní postup: 

1. Vzorky jsem vysušila v sušárně při teplotě 40 
o
C.  

2. Mechanicky jsem vzorky podrtila, aby došlo odpojení jílových ĉástic od 

písĉitých zrn. Následně jsem vzorky pomlela ve vibraĉním mlýnku (doba 

mletí 5 minut). 

3. Naváţila jsem 20, 40 a 100 g z kaţdého vzorku. 

4. Vzorky o dané hmotnosti jsem převedla do šesti 1000 ml válců a doplnila po 

rysku destilovanou vodou. Po důkladném zamíchání jsem vzorky nechala 

sedimentovat po dobu 3,5 a 24 h (obr. 14). 

5. Po uplynutí ĉasu jsme pomocí automatické 100 ml pipety opatrně odebrali 

vrchních 200 ml vzorku (jílové ĉástice, které zůstávají ve vznosu) a převedli 

do oznaĉených lahviĉek. Roztoky byly připraveny k testování. 

 

Obrázek 15: Válce s jednotlivými vzorky během sedimentace (zleva – SiO2, Bentonit, Bentonit-zelený, 

Metakaolín (pálený), Surový kaolín) 
 

 

1.9 Vlastní stanovení ekotoxicity pomocí lyofilizovaných bakterií 

Vibrio fischeri: 

Měření EC50 Vibrio fischeri v závislosti na mnoţství jílových minerálů v roztoku 

jsem provedla jenom u vzorků s naváţkou 100 g/l
-1

, která odpovídá vyhlášce 

ĉ.294/2005 Sb. o přípravě výluhů pro stanovení ekotoxicity.  U vzorků připravených 



Bc. Barbora Pjurová: Toxicita nanomateriálů 

57 

 

s dávkou 20 a 40 g/l
-1 

jsem provedla pouze jednorázové stanovení inhibice, inhibice 

Vibrio fischeri byla nízká.  

Pro zvýšení mnoţství ĉástic ve vzorku jsem vzorky s naváţkou 20 g/l
-1 

a 40 g/l
-1 

dodateĉně zahušťovala (odpařením). U vzorku 100 g/l
-1

 byla provedena série měření 

zkušebních kyvet obsahujících ředění testované látky v poměrech 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 

12; 16. Jako ředicí roztok byl pouţit roztok chloridu sodného (20g NaCl se rozpustí ve 

vodě a doplní vodou do 1 litru). Měření sníţení luminescence bylo provedeno po 

expozici 30 min. Výsledkem byla stanovená hodnota EC50 (50% inhibice luminiscence). 

Vlastní měření ekotoxicity probíhalo v luminometru s komerĉním názvem LUMIstox a 

termostatu s názvem LUMIStherm firmy Hach-Lange. 

Charakteristika přístroje LUMIStox: 

Měřící přístroj LUMIStox sestává ze dvou ĉástí, tj. z luminometru LUMIStox 

300 a termostatu LUMIStherm. Měřícím systémem v plném vybavení se stanovuje 

toxicita podle norem ĈSN EN ISO 11348 -1, -2, -3 luminiscenĉními bakteriemi 

(bakteriální bioluminiscenĉní test toxicity).  

Provedení přístroje:   

Automatická uzávěrka kyvetové šachtice, měřící šachtice temperována dle 

předpisu norem na +15°C s moţností vypnutí temperace, fotonásobiĉ (snímá bakteriemi 

emitované světlo) je řízen mikroprocesorem, přehledný alfanumerický displej LCD, 

sériové rozhraní pro přímé připojení PC, paralelní rozhraní pro připojení tiskárny LD 

500, nebo jakékoli běţné standardní tiskárny, přípustná okolní teplota pro provoz 

luminometru 16 – 29°C. (www.toxicita.cz) 

LUMIStherm – termostat 

Externí samostatná inkubaĉní jednotka se šachticemi pro 30 měřících kyvet a 

dvě zásobní nádobky pro roztoky toxikantů.  Šachtice jsou přesně temperovány pomocí 

peltierových ĉlánků na +15°C (při okolní teplotě +16 - +29°C), optická signalizace 

dosaţené teploty.  Termostat pro temperaci bakterií je podmínkou postupu dle DIN / 
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ISO / ĈSN s luminometry LUMIStox. (www.ekotechnika.com). Luminometr 

LUMIStox 300 pouţitý při měření je znázorněn na obrázku ĉ. 15. 

 

Obrázek 16: Luminometr LUMIStox 300 

 

Výpoĉet inhibiĉního úĉinku na luminiscenĉní bakterie: (ISO 11348-3) Ze změřené 

hodnoty intenzity luminiscence se podle rovnice (3) vypoĉte korekĉní faktor (hodnota 

fkt). Tento faktor slouţí ke korekci poĉáteĉních hodnot I0 všech zkoušených vzorků před 

jejich pouţitím jako referenĉních hodnot pro stanovení sníţení luminescence. 

fkt = Ikt /I0 (t = 30 min)  (3) 

fkt - korekĉní faktor pro expozici 30 (5, 15) min 

Ikt - intenzita luminiscence kontrolního vzorku po expozici 30 (5, 15) min, v relativních 

jednotkách luminiscence 

I0 - intenzita luminiscence kontrolní zkušební suspenze 

Vypoĉte se průměr hodnot fkt kontrolních vzorků a odchylka jednotlivých hodnot 

od průměru v procentech (na jednu platnou ĉíslici): 

[(fkt± fkt
i
) / fkt] . 100  (4) 
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Kde fkt
i
 je jedna nebo druhá ze dvou jednotlivých hodnot korekĉního faktoru a fkt je 

průměrná hodnota. 

Vypoĉte se ICT – korigovaná hodnota I0 pro zkumavky se zkoušeným vzorkem, podle 

rovnice (5): ICT = I0 . fkt  (5) 

Inhibiĉní úĉinek zkoušeného vzorku se vypoĉte podle rovnice (6): 

Ht = [(ICT - It) / ICT] . 100 

Ht - inhibiĉní úĉinek zkoušeného vzorku po expozici 30 (5, 15) min 

ICT - viz rovnice (5) 

It - intenzita luminiscence zkoušeného vzorku po expozici 30 (5, 15) min, v jednotkách 

luminiscence 

Výpoĉty těchto rovnic provádí přístroj LUMIStox automaticky. 

Dalšími měřenými parametry bylo pH, konduktivita, veškeré látky a zákal. 

Hodnota pH by podle normy ISO 11348 měla být v rozmezí 6,0 a 8,5. Všechny měřené 

vzorky splňovaly tuto podmínku. 

V jednotlivých roztocích byla dále stanovena hmotnostní koncentrace veškerých 

látek (rozpuštěných i nerozpuštěných) a zákalu. Rozpuštěné látky jsou definovány 

metodou stanovení a zahrnují jak rozpuštěné anorganické, tak i netěkavé  organické 

látky. Tento ukazatel je definován metodou stanovení. Zahrnuje jak rozpuštěné 

anorganické, tak i netěkavé organické látky. Dalším významným ukazatelem jakosti 

vod je zbytek po ţíhání rozpuštěných látek, tj. rozpuštěné látky ţíhané. Lze je 

povaţovat za přibliţnou míru koncentrace rozpuštěných anorganických sloţek ve vodě. 

Z fyzikálně – chemického hlediska jsou rozpuštěné látky ionty nebo molekuly, jejichţ 

rozměr se pohybuje aţ v jednotkách nm (0,5 µm – 1,0 µm) – nazývané koloidně 

dispergované látky (ISO 757346). Nerozpuštěné látky jsou podle normy ISO 872 

formulovány jako tuhé látky odstranitelné filtrací za urĉených podmínek. Rozpuštěné 

látky jsou látky, které zůstanou za urĉených podmínek ve zfiltrovaném a dosucha 

odpařeném vzorku. Vzorek se filtruje filtrem vláken za přetlaku, nebo podtlaku. Filtr se 
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vysuší při 105 °C ± 2°Ca hmotnost látek zadrţených na filtru se stanoví zváţením (ISO 

872). Zákal je podle normy ISO 7027 definován jako sníţení průhlednosti kapaliny 

způsobené přítomnými nerozpuštěnými látkami. Vliv veškerých látek a zákalu na 

inhibice Vibrio fischeri je popsán níţe. V tabulkách 4 - 8 jsou uvedeny výsledky 

naměřených hodnot: pH, konduktivity, veškerých látek a zákalu pro jednotlivé dávky. 

 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty – Surový kaolín 

Doba sedi-

mentace 
3,5h 24h 

Dávka pH 
Konduk-

tivita 
Zákal V.L. 

Inhi-

bice 
pH 

Konduk-

tivita 
Zákal V.L. 

Inhi-

bice 

  
µS/cm NTU mg/l % 

 
µS/cm NTU mg/l % 

20 g/l 7,89 45,90 828,60 536,60 39,41 7,50 29,50 321,10 236,60 60,49 

20 g/l 

zahuštěný 
7,50 42,40 2003,00 1500,00 49,64 7,61 23,40 326,10 206,60 49,86 

40 g/l 7,60 27,70 940,00 616,60 33,50 7,64 10,80 130,40 206,60 24,45 

100 g/l 7,64 24,50 369,40 306,60 70,87 7,28 20,30 171,70 280,00 37,50 

100 g/l 

zahuštěný 
7,80 125,30 578,70 450,00 32,44 6,29 753,00 258,30 365,00 24,64 

 

 

 

Tabulka 5: Naměřené hodnoty – Meta kaolín pálený 

Doba sedi-

mentace 
3,5h 24h 

Dávka pH 
Konduk-

tivita 
Zákal V.L. 

Inhi-

bice 
pH 

Kondu

ktivita 
Zákal V.L. 

Inhi-

bice 

  µS/cm NTU mg/l %  µS/cm NTU mg/l % 

20 g/l 7,18 22,00 5190,00 3613,30 38,94 7,69 31,50 1906,50 1343 29,67 

20 g/l 

zahuštěný 
7,62 37,90 10636,37 7700,00 62,14 7,69 13,40 3467,00 2400 49,56 

40 g/l 8,22 13,70 9454,30 6693,30 35,45 7,35 9,50 3788,70 2777 22,38 

100 g/l 7,35 16,10 22033,30 18286,60 66,49 6,98 18,20 8981,70 7080 63,43 

100 g/l 

zahuštěný 
6,23 29,50 39640,00 31255,00 73,21 6,43 828,00 16611,30 

1272

5 
57,97 
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Tabulka 6: Naměřené hodnoty – Bentonit – zelený 

Doba 

sedimen-

tace 

3,5h 24h 

Dávka pH 
Konduk-

tivita 
Zákal V.L. 

Inhi-

bice 
pH 

Konduk-

tivita 
Zákal V.L. 

Inhi-

bice 

  µS/cm NTU mg/l %  µS/cm NTU mg/l % 

20 g/l 8,29 146,50 2539,00 1220,00 45,26 8,16 93,50 861,50 406,60 34,15 

20 g/l 

zahuštěný 
8,18 187,00 2755,30 3650,00 48,73 8,15 159,20 1018,00 1320,00 22,85 

40 g/l 8,47 130,20 3188,50 3800,00 51,11 8,30 115,70 760,80 996,60 19,09 

100 g/l 8,30 507,00 722,90 1053,30 16,88 8,06 174,40 150,80 306,60 21,64 

100 g/l 

zahuštěný 
7,89 1050,00 1576,00 2085,00 21,54 7,99 382,00 308,10 550,00 14,07 

 

 

 

 

Tabulka 7: Naměřené hodnoty – Bentonit 

Doba 

sedimen-

tace 

3,5h 24h 

Dávka pH 
Kondukti

vita 
Zákal V.L. 

Inhi-

bice 
pH 

Kondukti

vita 
Zákal V.L. 

Inhi-

bice 

  µS/cm NTU mg/l %  µS/cm NTU mg/l % 

20 g/l 8,29 146,50 2539,00 1220,00 45,26 8,16 93,50 861,50 406,60 34,15 

20 g/l 

zahuštěný 
8,36 215,00 5248,30 2750,00 69,86 8,16 148,80 1783,20 925,00 46,77 

40 g/l 8,49 490,00 5527,70 2700,00 62,31 8,41 114,70 222,30 996,60 34,85 

100 g/l 8,41 643,00 6089,30 3373,30 68,71 8,38 158,90 1125,00 823,30 30,57 

100 g/l 

zahuštěný 
7,65 1142,00 14380,00 6285,00 70,94 7,72 1094,00 1941,00 1450,0 33,38 
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Tabulka 8: Naměřené hodnoty – SiO2 

 

V grafu ĉ. 7 je uvedena závislost mezi inhibicí Vibrio fischeri (dávka 20 g/l) a 

koncentrací veškerých látek pro všechny sledované vstupní materiály (r = 0.73). Je 

splněna podmínka kritické hodnoty koeficientu korelace na hladině významnosti 0.01.   

Z rovnice lineární regrese nelze stanovit „kritickou koncentraci veškerých látek― při 

kterých bude inhibice < 30%. Významná závislost byla získána (r = 0.73) i pro vzorky 

s dávkou 100 g/l se zahuštěním. 

Graf 7: Vliv koncentrace veškerých látek na inhibice Vibrio fischeri (20g/24hod) 
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  µS/cm NTU mg/l %  µS/cm NTU mg/l % 

20 g/l 6,97 30,50 146,30 590,00 30,74 7,96 28,20 86,70 303,30 29,00 

20 g/l 

zahuštěný 
7,21 13,70 292,90 1205,00 41,54 7,96 129,40 100,80 585,00 38,38 

40 g/l 7,20 15,70 353,60 1493,30 15,69 6,75 71,90 132,00 606,60 22,03 

100 g/l 6,75 6,66 640,30 3116,60 9,36 7,18 21,70 295,80 903,30 21,65 

100 g/l 

zahuštěný 
6,30 588,00 1205,30 4550,00 25,65 6,28 59,10 582,10 1530,0 3,08 
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Graf 8: Vliv koncentrace veškerých látek na inhibice Vibrio fischeri (20g/3,5 hod) 

 

Surový kaolín vykazoval podle grafu ĉ. 8 největší hodnotu inhibice u dávky 100 

g/l za dobu sedimentace 3,5 hodiny - 70,87 %. Nejmenší hodnota inhibice se projevila u 

dávky 40 g/l za dobu sedimentace 24 hodin – 24,45%.  Pouze u dávky 40 a 100 g/L se 

prokázalo sníţení inhibice Vibrio fischeri ve vzorku, který byl připravován sedimentací 

3.5 hodiny. U vzorků surového kaolínu nebyla prokázána statisticky významná závislost 

mezi inhibicí a koncentrací veškerých látek v roztoku. 

 

Graf 9: Inhibice Vibrio fischeri u dávek 20 g/l (20), 20 g/l zahuštěno (20Z), 40 g/l, 100 g/l a 100 g/l zahuštěno 

(100Z)-Kaolín 

 

Metakaolín (pálený) dosahuje nejvyšší hodnotu inhibice u dávky 100 g/l 

(zahuštěný) s dobou sedimentace 3,5 hodiny - 73,21%. Nejmenší hodnotu má u dávky 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20 20Z 40 100 100Z

In
h

ib
ic

e 
V

ib
ri

o
 f

is
ch

er
i (

%
) Surový kaolín 

3,5 h 24h



Bc. Barbora Pjurová: Toxicita nanomateriálů 

64 

 

40 g/l s dobou sedimentace 24 hodin – 22,38%.  Z grafu ĉ. 10 je zřejmé, u metakaolínu 

je prokázána statisticky významná lineární závislost mezi koncentrací veškerých látek a 

inhibicí Vibrio fischeri (r=0.74).  Z rovnice vyplývá, ţe u metakaolínu bude 30 % 

inhibice Vibrio fischeri dosaţena při koncentraci 4.86 g/l. 

 

Graf 10: : Inhibice Vibrio fischeri u dávek 20 g/l (20), 20 g/l zahuštěno (20Z), 40 g/l, 100 g/l a 100 g/l zahuštěno 

(100Z)-Metakaolín 

 

 

 

Graf 11: Závislost koncentrace veškerých látek na inhibice Vibrio fischeri – Metakaolín pálený 
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Bentonit (zelený) – nejvyšší hodnota inhibice 51,11% byla zjištěna u dávky 40 

g/l, doba sedimentace 3,5 hodiny. Nejniţší inhibice byla zjištěna pro dávku 100 g/l 

(zahuštěný), doba sedimentace 24 hodin 14,07%.  U zeleného bentonitu je významná 

písĉitá a prachovitá frakce, která pravděpodobně způsobila, ţe při nejvyšší dávce 

zůstává v roztoku nejmenší mnoţství veškerých látek. Vliv veškerých látek na inhibici 

je znázorněn lineární regresí (graf ĉ. 12).  Hodnota koeficientu korelace (r=0.70) je 

mírně pod kritickou hodnotou koeficientu korelace ( r=0.73).  Z lineární rovnice lze 

vypoĉítat, ţe > 30 % inhibice Vibrio fischeri bude zjištěna v případě, ţe obsah 

veškerých látek bude větší neţ 1596 mg/l. 

Graf 12: : Inhibice Vibrio fischeri u dávek 20 g/l (20), 20 g/l zahuštěno (20Z), 40 g/l, 100 g/l a 100 g/l zahuštěno 

(100Z)-Bentonit-zelený 
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Graf 13: Závislost koncentrace veškerých látek na inhibice Vibrio fischeri – Bentonit 
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U vzorku bentonitu byla zjištěna nejvyšší hodnota inhibice pro dávku 100 g/l 

(zahuštěný) doba sedimentace 3,5 hodiny - 70,94%. Nejmenší – dávka 100 g/l, doba 

sedimentace 24 hodin - 30,57%. Stejně jako v předchozím případě, lze závislost mezi 

koncentrací veškerých látek a inhibicí Vibrio fischeri vyjádřit lineární regresí. Z rovnice 

vyplývá, ţe 35 % inhibice bude dosaţena při koncentraci veškerých látek 200 mg/l.  

 

Graf 14:Inhibice Vibrio fischeri u dávek 20 g/l (20), 20 g/l zahuštěno (20Z), 40 g/l, 100 g/l a 100 g/l zahuštěno 

(100Z)-Bentonit 

 

Graf 15: Závislost koncentrace veškerých látek na inhibice Vibrio fischeri - Bentonit 
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Pro SiO2 byla získána nejvyšší hodnota inhibice pro dávku 20 g/l (zahuštěný) 

doba sedimentace 3,5 hodiny - 41,54%. Nejniţší inhibice byla naměřena pro dávku 100 

g/l (zahuštěný), doba sedimentace 24 hodin - 3,08%. Nebyla prokázána statisticky 

významná závislost mezi koncentrací veškerých látek a inhibicí. 

 

Graf 16: Vibrio fischeri u dávek 20 g/l (20), 20 g/l zahuštěno (20Z), 40 g/l, 100 g/l a 100 g/l zahuštěno (100Z)- 

SiO2 

 

 

Graf 17: Koncentrace veškerých látek pro různé dávky jílových minerálů a SiO2 (3,5hod) 
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Graf 18: Koncentrace veškerých látek pro různé dávky jílových minerálů a SiO2 (24 hod) 

 

Z grafu je zřejmé, ţe koncentrace veškerých látek jsou po 24 hodinách 

významně niţší neţ pro 3.5 hodinách, coţ je způsobeno sedimentací ĉástic o velikosti 1 

– 2 µm.  Metakaolín, bentonit a SiO2 vykazují zvýšenou koncetravci VL v závislosti na 

dávce, případně na zahuštění. U surového kaolínu a bentonitu (zelený) nebyla 

prokázána závislost mezi koncetrací veškerých látek v suspenzi a dávkou. U bentonitu 

(zelený) a surového kaolínu byla nejniţší koncentrace zjištěna při dávce 100 g/L i po 

jeho zahuštění. Chování obou surovin je pradvěpodobně ovlivněno schopností 

sedimentace ĉástice, která můţe být ovlivněna hodnotou zetapotenciálu (potenciál na 

rovině skluzu mezi ĉásticí a sdruţenou dvojvrstvou s obklopujícím rozpouštědlem. 

Jestliţe všechny ĉástice v suspenzi mají vysoký negativní nebo pozitivní potenciál zeta, 

pak budou inklinovat k odpuzování se navzájem a ĉástice nebudou mít ţádnou tendenci 

se shlukovat). (Chemagazín, 2011) Zetapotenciál nebyl v rámci této práce sledován. 
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Tabulka 9: Koncentrace veškerých látek a zákalu při kterých byla naměřena inhibice > 30 %. 

Surovina Koncentrace VL 
Závislost mezi zákalem 

a inhibicí (3.5 hodiny) 

Zákal 

 (g/L) (NTU) 

Surový kaolín Nebyla určena   

Metakaolín 4.86 g/L Y=659,53x – 19045 (r=0.81) 740 NTU 

Bentonit (zelený) 1.59 g/L Y=57,602x – 119,17 (r=0.87) 1608 NTU 

Bentonit 0.02 g/L Y=267,03x – 10177 (r=0.63)  

SiO2 Nebyla určena   

 

Inhibice Vibrio fischeri u suspenzí můţe být ovlivněna nejen koncentrací ĉástic 

ve vzorku, ale také zákalem (barva, schopnost prostupu světelné emise apod.). Ná 

následujícím grafu je znázorněna závislost mezi obsahem veškerých látek a zákalem 

r=0.98). 

 

Graf 19: Závislost mezi zákalem a koncentrací veškerých látek pro všechny vzorky (3,5 hod) 

 

Graf 20 

 

y = 0,0007x + 0,1639 
R² = 0,9569 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10000 20000 30000 40000 50000

V
e

šk
e

ré
 lá

tk
y 

(g
/l

) 

NTU 



Bc. Barbora Pjurová: Toxicita nanomateriálů 

70 

 

V tabulce ĉ. 9 jsou uvedeny lineární rovnice charakterizující vztah mezi inhibicí 

Vibrio fischeri a zákalem. Inhibice způsobená zákalem byla zjištěna u metakaolínu a 

bentonitu (zelený), u druhého vzorku bentonitu byla stanovena lineární závislost aţ od 

45 % inhibice Vibrio fischeri.  

Graf 21: Hodnoty zákalu u jednotlivých dávek (3,5 hod) 

 

 

Graf 22: Hodnoty zákalu u jednotlivých dávek (24 hod) 

 

U ţádného vzorku nebyla prokázána ţádná statisticky významná závislost mezi 

konduktivitou a inhibicí.   
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Z uvedených výsledků je zřejmé, ţe inhibice Vibrio fischeri v závislosti na 

koncentraci veškerých látek nebo na zákalu nebyla prokázána u surového kaolínu nebo 

SiO2.  Inhibice Vibrio fischeri můţe být ovlivněna jednak chemickým charakterem 

ĉástic nebo se můţe projevovat vliv ztráty luminiscence způsobené absopcí nebo 

rozptylem světla, coţ je dokumentováno v popisu rušivých vlivů v rámci ĈSN EN ISO 

11348-3. Podle vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky ĉ. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, příloha ĉ. 10, tabulka 10.2 je stanovená mezní hodnota pro 

akvatické ekosystémy inhibiĉního úĉinku 30%. Bakterie Vibrio fischeri nejsou ve 

vyhlášce přímo uváděny, ale lze předpokládat podobnou citlivost jako u ostatních 

testovaných organismů. 

Stanovení hodnot EC: U vzorků s naváţkou 100 g.l
-1

 (vz. ĉ. 3 - Meta kaolín pálený 3,5 

h a 24 h; 5 – Bentonit 3,5h a 24 h) a 100 g/l
-1

 zahuštěných (1 - Kaolín  3,5h; 3 - Meta 

kaolín pálený 3,5h; 3 - Meta kaolín pálený 24 h; 5 - Bentonit  3,5h) jsem stanovila 

inhibice také pomocí koncentraĉní řady (ředění testované látky v poměrech 1; 1,5; 2; 3; 

4; 6; 8; 12; 16). Pro kaţdé ředění se nasazují duplikáty - kyvety B/C. Jednotlivá měření 

pro různá ředění jsou sestavené do tabulek. Příklad tabulky s hodnotami pro stanovení 

efektivní koncentrace EC50 je pro vzorek páleného metakaolínu (100g/l-Z; 3,5 h) 

uveden v tabulce ĉ. 10. Výpoĉty provede přístroj LUMIStox automaticky. 

Tabulka 10: Hodnoty pro stanovení efektivní koncentrace Metakaolínu (pálený), dávka 100 g/l (zahuštěný), 

doba sedimentace 3,5 hodiny. 

 
Vzorky B Vzorky C 

 
Ředění I0 ICT IT30 H30 [%] I0 ICT IT30 H30 [%] Průměr H30 

16 1238,40 1338,202 1313,30 1,86 1200,40 1297,139 1327,30 -2,33 -0,23% 

12 1128,60 1219,553 1203,70 1,30 1234,10 1333,555 1328,40 0,39 0,84% 

8 1271,00 1373,429 1348,90 1,79 1088,80 1176,546 1012,90 13,91 7,85% 

6 1295,80 1400,228 1442,40 -3,01 1259,70 1361,218 1352,40 0,65 -1,18% 

4 1319,50 1425,838 1392,50 2,34 1325,50 1432,321 1407,70 1,72 2,03% 

3 1303,30 1408,332 1218,00 13,51 1173,20 1267,747 1128,80 10,96 12,24% 

2 1219,00 1317,238 945,50 28,22 1256,10 1357,328 1015,50 25,18 26,70% 

1,5 1312,70 1418,490 901,40 36,45 1298,00 1402,605 860,40 38,66 37,56% 

1 1342,90 1451,123 521,70 64,05 1393,40 1505,693 562,60 62,64 63,34% 

 

INaCl I0(bakterie) 

1.měření 235,30 300,70 

2.měření 219,40 293,60 
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Vysvětlivky: 

fkt - korekĉní faktor - průměr      

I0 - intenzita luminiscence zkušební suspenze       

ICT -intenzita luminiscenĉního kontr. vzorku korigovaná faktorem fkt 

IT - intenzita luminiscence měřeného vzorku po ĉase (5,15 nebo 30 minut)  

H - inhibiĉní úĉinek změřeného vzorku po expozici (T) 5,15 nebo 30 minut   

Výpočet: (ISO 11348-3) 

Pomocí vhodné lineární nebo nelineární analýzy se pro kaţdou expozici vypoĉte 

závislost úĉinku na koncentraci. Pro hodnocení závislost úĉinku na koncentraci lineární 

regresní analýzou se pro kaţdé ředění vypoĉte hodnota gama (podíl ztraceného záření 

k mnoţství zbylého záření v ĉase t) podle rovnice (4): 

Γt = Ht / (100 - Ht) (4) 

kde Γt – Hodnota gama zkoušeného vzorku po expozici 5, 15 nebo 30 min 

Ht – průměr hodnot 

Pro danou expozici můţe být ĉasto závislost úĉinku na koncentraci popsána 

touto lineární rovnicí (5): 

lg ct = b lg Γt + lg a  (5) 

lg ct  je podíl vzorku vody ve zkoušeném roztoku v procentech; 

b je směrnice popisované přímky; 

lg a je úsek na ose y vymezený popisovanou přímkou. 

Metodou nejmenších ĉtverců se vypoĉtou hodnoty EC20 a EC50 s odpovídajícími 

konfidenĉními mezemi, v kterých: 

ct = EC50,t pro Γt = 1,00 
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Výsledky stanovení hodnot EC50 jsou uvedeny v tabulce ĉ. 11. Stanovení 

inhibiĉního úĉinku na luminiscenĉní bakterie prokázalo, ţe hodnota EC50 je u 

zahuštěných vzorků metakaolínu i bentonitu niţší. Zjištěné hodnoty efektivní 

koncentrace EC50 jsou u metakaolínu výrazně niţší neţ hodnoty 30 % inhibice, která 

byla u metakaolínu stanovena na 4.86 g/l. U bentonitu jsou hodnoty inhibice 30 % a 

inhibice EC50 ve shodě. 30 % inhibice byla stanovena pro dávku 200 mg/l, a hodnota 

EC50 byla stanovena pro zahuštěný bentonit 32.33 mg/l a pro nezahuštěný vzorek 

bentonitu 39.78 mg/l. U vzorků 1 - surový kaolín (100 g/l zahuštěný; 3,5h) a 5 – 

bentonit (100 g/l; 24 hod) nebyla výsledná hodnota EC50 stanovena. 

Tabulka 11: Hodnoty EC50. 

Vzorek č. EC50 (mg/l)  

3.  Metakaolín pálený (100g/l-Z; 3,5 h) 21,98  

3.  Metakaolín pálený (100g/l-Z; 24 h) 26,19  

5. Bentonit (100 g/l – Z; 3,5 h) 32,33  

5. Bentonit (100 g/l; 3,5 h) 39,78  

3. Meta kaolín pálený (100 g/l; 3,5 h) 32,03  

3. Meta kaolín pálený (100 g/l; 24 h) 39,35  

 

Mechanismy toxického úĉinku nanomateriálů a faktory, které toxicitu ovlivňují, 

ještě nejsou zcela objasněny. Nejĉastěji byly doposud testovány na bakteriích, 

sladkovodních korýších, sladkovodních řasách a rybách. Toxické úĉinky pro bakterie 

byly pozorovány zejména u Ag a TiO2, jejichţ antibakteriální úĉinky jsou jiţ dlouho 

známy. Další zkoumané nanomateriály s toxickými úĉinky pro bakterie jsou fullereny, 

MgO, ZnO a CeO2. Nejĉastěji se setkáváme se sladkovodními korýši (Daphnia magna, 

Thamnocephalus platyurus) a sladkovodními mikroskopickými řasami (Desmodesmus 

subspicatus, Pseudokirchneriella subcapitata, Chlamydomonas reinhardtii). U těchto 

organismů byly toxické úĉinky pozorovány u nanoforem TiO2, ZnO, CuO, Ag , Ni, 

NiO, kvantových teĉek a fullerenů. V porovnání se sladkovodními organismy jsou 

informace o toxických úĉincích nanomateriálů na mořské organismy velmi omezené. U 

bakterií Vibrio fischeri byly prokázány toxické úĉinky na CuO a ZnO. Velikost ĉástic 
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má podle některých studií poměrně významný vliv, přiĉemţ se sniţující se velikostí 

ĉástic se toxicita zvyšuje, resp. nanomateriály se jeví jako toxiĉtější oproti konvenĉním 

formám daných látek. Další faktory související s velikostí ĉástic, jsou faktory, které 

ovlivňují agregaci ĉástic (tedy iontová síla, mnoţství organických látek, koncentrace 

dané látky, pH, teplota). Dále má vliv i způsob přípravy roztoku toxikantu (pouze 

míchání, sonikace, přídavek dispergaĉní látky). Otázkou je, jestli se má dispergace 

provádět. Podle Sovové a Koĉího můţe přídavek dispergaĉní látky ovlivňovat celkovou 

toxicitu. (Sovová, Koĉí 2011) Strigul et al. testovali nanoĉástice boru pomocí testů 

Microtox na bakterie Vibrio fischeri a dospěli k několika závěrům:  

1) nanoĉástice mohou adsorbovat a rozptylovat světlo,  

2) nanoĉástice různých rozměrů mohou mít různé efekty na mikroorganismy a 

liší se mobilitou ve vodním roztoku. Dynamika rozdělení velikosti ĉástic je důleţitým 

parametrem, který byl sledován na zetaanalyzéru (zetapotenciál – kap 4.3)  

3) Toxicita pozorována po změně nanoĉástic můţe být důsledkem toxicity 

nanoĉástic některých velikostních frakcí a toxicity rozpustných slouĉenin, které jsou 

produktem rozpadu nanoĉástic.  

Proto je důleţité vyhodnotit kinetiku rozpouštění a toxicitu samotných 

nanoĉástic a jejich produktů rozpouštění. Pro vyřešení třetího problému pouţili filtraci a 

filtraci spojenou s odstřeďovaním, i kdyţ nebyly úplně odstraněny všechny ĉástice, 

získali vodný vzorek s homogenní distribucí nanoĉástic. Dále zjistili lineární závislost 

světelného adsorbance na koncentraci ĉástic (y = 0.0036x + 0,0036, r
2
 = 0,9998) u 

nanoĉástic boru.  

Výsledkem měření je nutnost korekce adsorbance světla a taky, ţe toxicita 

nanoĉástic můţe být důsledkem úĉinků samotných nanoĉástic, rozpuštěných látek a 

aglomerátů, které vznikají během experimentu (Strigul et al. 2009) Lappalainen et al. 

měřili vysoce zabarvené vzorky pevných látek pomocí biotestů Vibrio fischeri. U 

jílových minerálů je důleţitým faktorem, který ovlivňuje toxicitu, granulometrie. 

Bakterie mají také tendenci upevnit se na jílové frakce a spolu s nimi sedimentovat, coţ 

můţe mít také vliv na sníţení luminescence (Lappalainen et al. 2001). 
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1.10 Porovnání citlivosti organismů 

Z výsledků ekotoxicity luminiscenĉních bakterií je zřejmé, ţe některé materiály 

mohou ovlivňovat stanovení ekotoxicity sníţením propustnosti světla, v ĈSN nejsou 

definovány hraniĉní hodnoty zákalu, pouze koncentrace rozpuštěných látek, které 

mohou ovlivňovat osmotický tlak buněk (3 g/l).  Pro vylouĉení vlivu charakteru 

suspenze na stanovení ekotoxicity u Vibrio fischeri jsem od doc.Ing.Plaché,PhD.  (CNT, 

VŠB – TU Ostrava) získala vzorek vermikulitu a montomorillonitu, na který byl 

nasorbován HDTMA (hexadecyltrimethylammonium bromid) - kationická povrchově 

aktivní látka. Organické kationty (obsahující uhlovodíkové řetězce - např. 

tetramethylamonium) tvoří tzv. adsorpĉní organicky modifikované jíly a mohou 

ovlivňovat sorpĉní vlastnosti. (Plachá, 2009) 

Pro stanovení ekotoxicity byl ze vzorků připraven výluh podle metodiky vyhlášky 

ĉ.294/2005 Sb. v posledním znění. Stanovení EC50 pro Daphnia magna a pro 

Desmodesmus subspicatus proběhlo podle příslušných ĈSN v akreditovaných 

laboratořích Zdravotního ústavu v Ostravě (ZUOVA). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 

ĉ. 12. 

Tabulka 12: Stanovení ekotoxicity montmorillonitu a bentonitu (Plachá, 2009) 

 

I v tomto případě se pro vysvětlení ekotoxicity minerálů ze skupiny smektitů 

objevuje urĉitá komplikace, která souvisí s pouţitím HDTMA a HDP pro úpravu 

sorpĉních vlastností minerálů. Hrenović a Ivanković (2007, 2009) uvádí toxicitu 

hexadecyltrimethylammonium bromidu (HDTMA) pro ĉistou kulturu bakterií 

Acinetobacter junii 3,27 ± 1,12 × 10-7 mol/l. Získané hodnoty EC50 ve 

standardizovaném testu toxicity pomocí kvasinek Saccharomyces cerevisiae byly 4,33 ± 

0,32 × 10-5 mol L
-1

 HDTMA.  Pro zelené řasy Dunaliella sp. byla úĉinná koncentrace 
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(EC50) za 24 h 3,5 mg/l pro LAS a 0,79 mg/l, 1,3 mg/l a 18 mg/l pro tři QACs. Hennes-

Morgan a Oude zjistili, ţe rozsahy toxicity LAS, AES, a alkyl síranů jsou široké a ţe se 

překrývají s EC50 v rozmezí zhruba mezi 1 mg/l a 15 mg/l. EC50 Empicol ®, AE typ 

povrchově aktivní látky, na sladkovodních a mořských organismech se pohyboval v 

rozmezí 0,5 mg/la 65 mg/l pro řasy, a LC50 se pohybovala od 0,78 mg/l - 167,3 mg/l pro 

bezobratlé a od 0,8 mg/l aţ 250 mg/l pro ryby. Ve studii Boeije et al., EC50  různých 

neiontových AES a AE směsí v D. magna se pohybovala mezi 0,36 mg/l a 50,5 mg/l. 

Při statistickém testování výsledků uvedených v tabulce ĉ. 12 vyplynuly následující 

závislosti: 

 U vzorku montmorillonitu existuje statisticky významná závislost mezi EC50 

stanovenou pro Daphnia magna a Desmodesmus subspicatus (r = 0,997), kterou 

lze charakterizovat lineární rovnicí: Y = 0.9243X + 214,22.  

 Mezi Daphnii magna a inhibicí Vibrio fischeri existuje také významná 

statistická závislost (r = 0,997), kterou lze charakterizovat rovnicí: Y = 20,594 X 

+ 2030,5. 

 Podobná závislost byla zjištěna i mezi Vibrio fischeri a Desmodesus subspicatus 

(r = 0.988), kterou lze charakterizovat rovnicí Y = -19 X + 2088,3.  

Obě závislosti mezi organismy a Vibrio fischeri mají stejný trend, s rostoucí 

hodnotou EC50 u obou organismů klesá inhibice Vibrio fischeri.   

Pro urĉení vlivu vyluhovatelnosti HDTMA a HDP ze smektitů byl ve vodném výluhu 

stanoven celkový organický uhlík (TOC) a rozpuštěný organický uhlík (DOC) 

v laboratoři Institut environmentálního inţenýrství na přístroji Apollo 9000 firmy 

Tekmar-Dohrmann.  Mezi koncentrací DOC ve vodném výluhu a ekotoxickou 

stanovenou pro Vibrio fischeri, Daphnia magna a Desmodesmus subspicatus nebyla 

prokázána ţádná statisticky významná závislost.  

Z uvedených výsledků je zřejmé, ţe v suspenzi sorbentu (montmorillonit/ vermikulit) 

bude mít na ekotoxicitu větší vliv uvolnění jílových ĉástic do roztoku po přípravě 

výluhů neţ přítomnost povrchově aktivních látek. 
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Vztah mezi Daphnia magna a Vibrio fischeri (Microtox) byl také porovnáván např. u 

sledování toxicity odpadních vod obsahujících kovy. Korelaĉní analýza ukázala, ţe test 

na Vibrio fischeri koreluje s akutními testy toxicity na rybách a Daphnia magna. (Choi, 

Meier 2000) 
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ověření ekotoxicity nanoĉástic vybraných surovin na 

bázi jílových minerálů (surový kaolín, metakaolín (pálený), bentonit a bentonit – 

zelený) a referenĉní látky SiO2 na mořské bakterii Vibrio fischeri pomocí bakteriálního 

bioluminescenĉního testu. Vybrané suroviny byly testovány v koncentracích 20, 40 a 

100 g/l. Inhibice luminiscenĉních bakterií Vibrio fischeri byla sledována pomocí 

ukazatelů, jako velikost ĉástic (granulometrický rozbor), mnoţství ĉástic (stanovení 

veškerých látek v suspenzi) a chemické sloţení ĉástic (výběr suroviny). 

Na ekotoxicitu mohou mít vliv různé parametry. Jedním z nich je velikost ĉástic, k 

dalším parametrům, které ovlivňují agregaci ĉástic v roztoku, patří iontová síla, 

mnoţství organických látek, koncentrace dané látky, pH a teplota. Podle dostupné 

literatury mají nanoĉástice schopnost adsorbovat a rozptylovat světlo, nanoĉástice 

různých rozměrů mohou mít různý vliv na mikroorganismy, také se liší mobilitou ve 

vodním roztoku. Na ekotoxicitu mohou mít vliv i rozpustné slouĉeniny, které jsou 

produktem rozpadu nanoĉástic. 

Ve své experimentální ĉásti jsem ověřila závislost veškerých látek a zákalu na 

inhibice bakterií Vibrio fischeri. Statisticky významná závislost koncentrace veškerých 

látek na inhibice se projevila u třech vzorků, a to u zeleného bentonitu, bentonitu a 

metakaolínu. U metakaolínu je podle lineární rovnice regrese 30% inhibice dosaţena při 

koncentraci 4, 86 g/l, u zeleného bentonitu je to u koncentrace větší neţ 1596 mg/l a u 

bentonitu je 35 % inhibice bude dosaţena při koncentraci veškerých látek 200 mg/l.  

Podobně se projevila i závislost zákalu na inhibicích, hlavně u metakaolínu, zeleného 

bentonitu a bentonitu. U vzorků surový kaolín a SiO2 se neprojevila významná závislost 

mezi inhibicí a koncentraci veškerých látek nebo zákalu. 

Podle vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky ĉ. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, příloha ĉ. 10, tabulka 10.2 je stanovená mezní hodnota pro 

akvatické ekosystémy inhibiĉního úĉinku 30%. U výše uvedených vzorků byla 

stanovena koncentrace veškerých látek pro 30% inhibice bakterií Vibrio fischeri. Na 

ekotoxicitu měli vliv pravděpodobně i jiné, výše uvedené parametry.  
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Podle literatury můţe mít vliv na ekotoxicitu také spojení nanoĉástice s bakterií. 

Bakterie mají tendenci upevnit se na jílové frakce, mohou např. narušit osmotický tlak 

buňky a tím sníţit luminescenci.  

Pro přesné urĉení příĉin ekotoxicity je potřeba testů na více mikroorganismech, 

např. řasy nebo korýše. Charakterizace testovaných látek je u nanomateriálů mnohem 

důleţitější neţ u látek konvenĉních. Zatímco u klasických látek staĉí údaj o koncentraci, 

u nanomateriálů je klíĉovým parametrem velikost ĉástic, jejich tvar, velikost povrchu, 

apod. Také se doporuĉuje korekce adsorbance světla a sledování mobility nanoĉástic 

v roztoku. Podle bezpeĉnostních listů se ekotoxicita surovin na bázi jílových minerálů 

nestanovuje. 
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