
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

ANALÝZA POVRCHU VYBRANÝCH PRÁŠKOVÝCH 

LÁTEK Z HLEDISKA POTENCIÁLU JEJICH 

VYUŽITELNOSTI PRO ODSTRAŇOVÁNÍ POLUTANTŮ 

ZE ZNEČIŠTĚNÝCH VOD 

Analysis of powder surfaces for their potential utility forremoving 

pollutants from contaminated water 

diplomová práce 

Autor:      Bc. Lucie Šimková 

Vedoucí diplomové práce:  Mgr. Petr Jandačka, Ph.D. 

Ostrava 2013  



  



Prohlášení 

Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000Sb.- autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo. 

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen  

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3). 

Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně  

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném  

v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod CreativeCommonsAttribution-

NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je možno 

navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 30. 4. 2013     …………………………………… 

         Lucie Šimková 

  



Anotace 
Tato diplomová práce se zabývá analýzou povrchu vybraných práškových látek 

z hlediska potenciálu jejich využitelnosti pro odstraňování polutantů ze znečištěných vod.  

K této práci byly zvoleny látky jako aktivní uhlí, montmorillonit, semena řepky olejné  

a Ploník obecný mech. Prostřednictvím těchto látek probíhala sorpce esenciálního kovu Zn
2+

 

z roztoku Zn(SO4)2, která byla stanovena pomocí metody atomové adsorpční spektrometrie- 

speciálně v praktické části práce byla použita plamenová metoda. Specifický měrný povrch 

vybraných práškových látek byl stanovován pomocí BET metody (Brunauer, Emmett, Teller), 

díky níž se dala definovat i průměrná velikost pórů a maximální velikost pórů. Výsledkem 

těchto dvou metod byly grafy izoterem pro jednotlivé práškové látky. 

 

Klíčová slova: velikost pórů, BET, adsorpce, esenciální kov, AAS, izotermy 

 

Summary 
This thesis deals with analysis of powder surfaces for their potential utility forremoving 

pollutants from contaminated water. For this thesis were selected materials as an active coal,  

a montmorillonite, an oilseed rapes and a common haircap moss. Through of these materials have 

occurred a sorption of an essential metal Zn2+ from the solution Zn(SO4)2, which was determined 

by an atomic absorption spectrometry- especially in the practical part was used flame method. 

The specific surface area of selected powdered materials was determined by a BET method 

(Brunauer, Emmett, Teller), thanks to this BET method we can to define average pore size and 

maximum pore size. The main point these two methods are diagrams of isotherms  

for particular powdered materials.  
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma: „Analýza povrchu vybraných 

práškových látek z hlediska potenciálu jejich využitelnosti pro odstraňování polutantů ze 

znečištěných vod“. Tato problematika je spojena s mým studijním oborem „Zpracování 

a zneškodňování odpadů“. 

Znečištění vod těžkými kovy je celosvětový problém. V současné době se tento problém 

řeší hledáním vhodných sorbentů, které budou z hlediska ekonomiky a ekologie nejvíce 

dostupné. V dnešní době je nejčastějším používaným adsorbentem k čištění a úpravě vod,  

ať už pitných, užitkových nebo odpadních, aktivní uhlí, se kterým se mimo jiné také provádělo 

měření v této práci. Aktivní uhlí patří mezi materiály, které je schopné na sebe vázat 

rozpuštěné látky. 

Činností člověka dochází ke znečištění vod, které tkví v přeměně původního složení 

vody. Těžké kovy, které se následkem antropogenní činnosti infiltrují do vody, patří mezi 

nežádoucí kontaminanty v prostředí. Tyto nebezpečné látky se vyznačují svou stálostí, 

toxicitou a schopností kumulace v organismech. Negativní vlastnosti těchto kovů a jejich 

odstraňování z vod jsou předmětem výzkumu v chemických, fyzikálních i biologických 

oborech. 

Cílem této práce bylo zjistit, které ze čtyř zvolených práškových látek je nejvhodnější 

pro adsorpci kovů z vod (v mém případě Zn
2+

). Zjistit měrné povrchy těchto látek a případně 

i velikosti pórů, neboť čím větší je povrch a póry, tím dochází k lepšímu navázání škodlivých 

látek na povrch adsorbentu a vliv na samotnou sorpci. Prováděla jsem tedy fyzikální analýzu 

povrchů vybraných práškových látek. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2. REŠERŠE LITERATURY 

Tato část diplomové práce se nejdříve zabývá vodou a jejím znečištěním těžkými 

kovy - jejich charakteristikou a znečišťovateli vod těmito kovy. Dále se věnuje popisu 

principů sorpce, adsorpce, včetně rozdílů mezi fyzisorpcí a chemisorpcí a zmiňuje i prostou 

iontovou adsorpci. Mimo jiné se také věnuje popisu adsorpční rovnováhy a rychlosti adsorpce, 

kde je zmíněná Lagergrenova a Hoeho rovnice. 

Po popisu principů sorpce se dále práce zaměřuje na základní charakteristiky 

práškových látek - do kterých patří tvary částic, zrnitost adsorbentů, měrná povrchová energie 

a dále pak specifický povrch částic a jejich pórovitost. 

2.1. Voda a její znečištění 

Voda je nejrozšířenější látkou na Zemi a spolu s půdou a ovzduším vytváří základní 

složky životního prostředí. Je základní podmínkou života na naší planetě a je klíčovým 

transportním prvkem v koloběhu prvků. Vodu obecně bereme, jako nevyčerpatelný zdroj, 

který se neustále obnovuje. Avšak jako nevyčerpatelný zdroj působí pouze v globálním 

měřítku. [1] 

V lokálních a regionálních rozměrech se vyskytuje pouze v nerovnoměrném 

a omezeném množství. V přírodě se voda vyznačuje jedinečným postavením. Na rozdíl od 

ostatních přírodních surovin, které se zpravidla po jednom použití znehodnocují, voda podléhá 

neustálým změnám. Voda má jedinečnou schopnost přirozené regenerace koloběhem 

v přírodě, ale také i obnově v technologických cyklech. [2] 

Voda jako životodárná surovina zaujímá v životě člověka několik zásadních funkcí, 

mezi něž patří funkce biologická, zdravotní, ekonomická a má mimo jiné také funkci kulturní 

a estetickou. [1] 
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V globálním měřítku je z  celkového množství vody na Zemi 97% slané vody 

a zůstávající 3% světových zásob vody připadají na vodu sladkou, ze které se část nachází  

ve formě ledovců, spodní vody, nedostupné podzemní vody apod. Ochrana vody a její 

případná recyklace reprezentuje jednu z klíčových úloh environmentální politiky vyspělých 

států světa. [1] 

Z hlediska výskytu v přírodě se dá hovořit o vodách srážkových, mezi něž se řadí  

např. sníh a déšť. Dále pak o vodách povrchových, které jsou zastoupeny jezery. Samozřejmý 

je i výskyt podzemních spodních vod a minerálních vod s vysokým obsahem solí a plynů  

a největší výskyt v přírodě zaujímá voda mořská. [1] 

Lidstvo využívá vodu pro svůj užitek zejména jako vodu pitnou, užitkovou, 

průmyslovou a v neposlední řadě i vodu odpadní. Převážnou část těchto vod podrobuje čištění 

v čistírnách odpadních vod nebo přímo v průmyslových podnicích. [2] 

K největší spotřebě a znečištění vod původem z antropogenní činnosti dochází 

v oblasti průmyslu nebo zemědělství. S rozvojem a nárůstem počtu obyvatelstva přispívá  

ke kontaminaci vod komunálním odpadem a také dopravou. [2, 3] 

Využíváním a ochranou vodních zdrojů před vyčerpáním a znečištěním se zabývá zákon 

o vodách 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, označován jako „Vodní zákon“. Účelem 

tohoto zákona je především chránit povrchové a podzemní vody. A dalším důležitým právním 

předpisem v rámci ochrany vod je nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Toto nařízení pojednává o limitách, ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod. [3] 

2.1.1. Těžké kovy ve vodě 

Znečištění vod je způsobeno následkem přímé nebo nepřímé činností člověka a spočívá 

především v přeměně původního složení vody. Mezi závažné kontaminanty v prostředí patří 

těžké kovy, které jsou nebezpečné svou stálostí, toxicitou a schopností kumulace 

v organismech. Hlavně díky těmto vlastnostem je odstraňování těžkých kovů předmětem 

výzkumu v chemických, fyzikálních i biologických oborech. Cílem těchto výzkumů by mělo 
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být nalezení adsorbentu, který bude běžně dostupný a vhodný pro účinnou sorpci. Takovýto 

typ adsorbentu musí být možno produkovat ve velkém množství za přijatelnou cenu. [2] 

Vysoká koncentrace kovů ve vodách v přírodě je dána stykem horninami a půdou 

s vodou. Největšími znečišťovateli vod kovy z antropogenní činnosti jsou: 

o agrochemikálie; 

o odpady z těžby a úpraven rud; 

o povrchových úpraven kovů; 

o odpadů z energetiky a z metalurgického průmyslu; 

o těžké kovy, které jsou vyplavované do vodních prostředí odpady 

z textilního a kožedělného průmyslu, kovozpracujícího průmyslu, 

z hutnictví a z různých dalších výrobních procesů i produktů, kde se 

sloučeniny těžkých kovů nebo samotné těžké kovy využívají; 

o  a mnohé jiné. [2] 

Významným zdrojem kontaminace vod kovy je také atmosférická vlhkost, avšak 

koncentrace kovů v atmosférických srážkách jsou výrazně nižší než u např. kontaminované 

odpadní vody [10]. Díky své struktuře má voda mnoho specifických vlastnosti mezi, které 

patří např. tvorba vodíkových můstků. Prostřednictvím vodíkových interakcí tvoří voda 

mnoho sloučenin (na jedné straně vodík + silně elektronegativní prvek a na straně druhé atom 

s volným elektronovým párem, např. uhlík, kyslík) [4]. 

Z půd do vody se dobře vyplavují hlavně např. prvky Cu, Zn, Cd a Ni. Za normálních 

podmínek je ve vodě asi 4krát více rozpustných látek než látek nerozpustných. Schopnost 

prvku vstupovat z půdy do povrchových vod hlavně souvisí s rozpustností kovů ve vodě, dále 

pak na typu půdy, ze které chceme kov vyplavit a na vlastnostech daných kovů. Může probíhat 

také eroze, u které se uvolňuje značné množství jílu, jenž je materiál s vysokou schopností 

sorpce těžkých kovů. Avšak tento proces je nerovnoměrný, protože dochází k postupnému 

usazování. To může vést k zachycení těžkých kovů ještě před vstupem do povrchových vod, 

ale část se může usadit až v povrchových vodách. [5] 
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Podstata ochrany vod by měla spočívat především v prevenci před vnikáním těžkých 

kovů do vody. Negativní působení těžkých kovů může mít neblahý dopad na vodstvo 

i v jiných regionech a zemích, neboť šíření kontaminace těžkými kovy ve vodě může 

přesahovat hranice států. [2] 

Charakteristika těžkých kovů 

- jsou to kovy s měrnou hmotností (hustotou)            ; 

- v přírodě se vyskytuje 53 prvků těžkých kovů, z celkových 90 prvků (tzn., 

že těžké kovy tvoří více než polovinu); 

- je nutné podotknout, že termín „těžké kovy“, ve významu nekoresponduje  

se synonymem termínu „toxické kovy“ [2] 

- toxické kovy obsahují pouze kovy s toxickými vlastnostmi, jako např. Pb, Hg, 

Cd, Ni, Cr, apod. (např. Be je toxický, avšak není těžký kov); 

- s ohledem na hustotu jsou např. Fe a Mn těžké kovy, avšak nejsou toxické 

(v běžně vyskytujících se koncentracích) [5] 

2.1.2. Esenciální kovy 

Mají biologickou funkci a jsou jednou z částí biomasy organismů (i když  

ve vysokých koncentrací mohou být i toxické), např. K, Zn, Ca, Fe, Mg, Ni, Na, Mn, Cu, Co, 

Mo, W. Podrobněji se v práci zabývám jen jedním z esenciálních kovů a to zinkem [5] 

Zinek 

Jak už bylo uvedeno, zinek patří do skupiny esenciálních stopových prvků, který 

hraje důležitou roli pro růst, vývoj a šíření všech živých organizmů. Zinek je součástí více než 

200 důležitých enzymů a DNA vazebních proteinů [2]. Dále je obsažen ve většině složek 

životního prostředí. Pro vodní organismy je mnohem toxičtější než pro člověka [5].  

Ve sloučeninách se vyskytuje pouze ve formě dvoumocného iontu Zn
2+

. Jeho d orbitaly jsou 

kompletně zaplněny elektrony a díky tomu nemůže zinek podléhat redoxním změnám [2]. 

Povolená koncentrace zinku ve všech vodách je v průměru 1,5 - 3       . 

V následující tabulce 1 můžeme vidět koncentrace zinku v různých typech vod [6], včetně 
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přípustného znečištění zinkem podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. [3] 

Tabulka 1 Koncentrace Zn ve vodách [6] 

typy vod 
koncentrace 

Zn          

prosté podzemní vody 5 - 50 

minerální vody 0,7 - 145 

pitné vody 5000 

povrchové vody SM regionu 100 - 500 

podzemní vody SM regionu 100 - 2800 

přípustné znečištění vod [3] 1500 - 3000 

2.2. Sorpce 

Nejdříve bych ráda sjednotila pojmy používané v této  diplomové práci: Adsorbentem 

se nazývá látka, na jejímž povrchu došlo k adsorpci a adsorbátem nazýváme použitý plyn. 

Koncentrace adsorbovaného plynu na povrchu adsorbentu je po adsorpci mnohonásobně větší 

než v prostředí, z něhož byla látka adsorbována. Dalším důležitým pojmem je adsorpční 

rovnováha, což je rovnováha mezi adsorbovanou vrstvou a plynnou fází. Do rozdělení sorpce 

plynu patří jak desorpce, tak adsorpce: 

- adsorpce: přichycení molekuly plynu na povrchu pevné látky 

- desorpce: je opačný proces; odebírání molekuly plynu z povrchu pevné 

látky [7,8] 

Základní vlastností všech povrchů pevných látek je snaha přitahovat okolní molekuly 

plynu, se kterými pevná látka přichází do styku. Vneseme-li plyn do kontaktu s tuhou látkou, 

zmenší se tlak plynu a na povrchu tuhé látky dojde také k jeho zhuštění plynu. Díky tomuhle 

procesu zvaného adsorpce plynu můžeme pozorovat mnoho užitečných informací a vlastností 

pevné látky. [8] 
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2.3. Adsorpce 

Adsorpce je zajímavý děj, který byl popsán v 18. století. V praxi se využívá například 

k odstraňování organických látek z odpadních a pitných vod v adsorpčních chladicích 

zařízeních, to je také důvod proč se adsorpce řadí do separačních procesů. Jak už bylo řečeno, 

adsorpce je děj, při kterém dochází ke styku kapalné nebo plynné fáze s tuhou fází. K povrchu 

tuhé fáze jsou přitahovány některé látky z roztoku, a na tomto povrchu se daná látka hromadí. 

Když je styčná plocha obou fází větší, tím se adsorpce prokazuje zřetelněji, tj. čím je větší 

povrch pevné látky. Vysoká pórovitost látky může být způsobena také jejím velkým měrným 

povrchem. [9,10] 

Z následujícího obrázku 1 je vidět obecná závislost koncentrace rozpuštěné látky na čase 

po přidání adsorbentu. 

 

Obrázek 1 Obecná závislost koncentrace na času c=f(t) 

Adsorpce se dá dělit na fyzisorpci a chemisorpci a to podle povahy sil, kterými jsou 

poutány adsorbované částice na povrchu adsorbentu [11]. Tyto odborné termíny jsou 

z hlediska svých vlastností zmíněny v následujících kapitolách 2.3.1. a 2.3.2.. Posledním 

známým typem je adsorpce iontová, která závisí na působení elektrické síly, viz 

kapitola 2.3.3. 

2.3.1. Fyzisorpce 

O fyzikální adsorpci se jedná, pokud se při adsorpci používají mezimolekulární síly,  

což jsou síly van der Waalsové. Díky tomu, že nejsou molekuly vázány na konkrétní místo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledni%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledni%C4%8Dka
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adsorbátu, mohou molekuly spolu tvořit více vrstev. Fyzisorpce je za určitých podmínek 

vratná. Fyzikální adsorpční rovnováhy je dosaženo poměrně rychle, oproti chemisorpci. [7] 

2.3.2. Chemisorpce 

O chemickou adsorpci se jedná, když dochází ke sdílení elektronů mezi adsorbentem 

a adsorbátem. Součástí této adsorpce je uvolňování většího tepla než při fyzikální adsorpci. 

Chemisorpce má molekuly vázány na určité místo adsorbentu a tím pádem se tvoří pouze 

jedna vrstva molekul adsorbátu. K chemické reakci dochází na povrchu adsorbentu. 

Chemisorpce je ve většině případů nevratná. [7] 

2.3.3. Prostá iontová adsorpce 

Jednoduchá iontová adsorpce probíhá přednostně na povrchu iontových krystalických 

mřížek málo rozpustných nebo nerozpustných iontových sloučenin (nejčastěji hydroxidů 

a solí) z vodných roztoků elektrolytů. Tento proces výběru adsorbujících iontů se řídí 

Panethovým- Fajansovým pravidlem. Toto pravidlo zní: „Ionty z roztoku se adsorbují 

 na povrchu krystalické mřížky tehdy, když tvoří s opačně nabitým iontem mřížky málo 

rozpustnou sloučeninu“. Iont, který je součástí mřížky nebo iont, který je iontu mřížky 

podobný se nejlépe adsorbuje. Na povrchu adsorbentu vytvářejí adsorbované ionty kladně 

nebo záporně nabitou vrstvu, ke které se přitahují další opačně nabité ionty z roztoku, a vzniká 

tzv. elektrická dvojvrstva. [12, 13] 

2.4. Adsorpční rovnováha 

Po určité době působení adsorbátu s roztokem látky klesne koncentrace rozpuštěné látky 

v kapalné fázi na konstantní hodnotu a nastane tzv. rovnovážný stav. To znamená,  

že je rozdělena adsorbovaná látka mezi tuhou a kapalnou fázi. Tím pádem adsorpční 

rovnováha určuje maximální množství látky, které je za daných podmínek možno adsorbovat. 

[7] 

Adsorpční rovnováha, při rovnovážných podmínkách, je funkční závislostí teploty, tlaku 

a vlastností adsorbentu a adsorbující se látky. Funkcí teploty a tlaku je pro daný adsorbent 

množství adsorbovaného plynu n: [11] 
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),( pTfn  . 

Jestliže proces probíhá za konstantní teploty, jedná se o adsorpční izotermy, dostaneme 

funkci: 

)(pfn  . 

Izobarická adsorpce dosahuje vysokých hodnot při nízkých teplotách a se zvyšující 

teplotou se snižuje. Pokud proces probíhá za konstantního tlaku, jedná se o adsorpční izobary 

a dostaneme funkci: 

)(Tfn  . 

Je nutno podotknout, že izotermická adsorpce roste s rostoucím tlakem a klesá  

se stoupající teplotou. [11] 

Pro výpočet adsorpční rovnováhy existuje mnoho rovnic. Pro chemickou adsorpci  

se však nejčastěji používá Langmuirova izoterma a pro fyzikální adsorpci se nejčastěji používá 

Freudlichova izoterma, kterým se dále věnuji v kapitolách 2.4.2. a 2.4.3.. 

2.4.1. Klasifikace adsorpčních izoterem 

Jak již bylo řečeno výše, za konstantní teploty je množství adsorbovaného plynu závislé 

na tlaku téhož plynu. Tento jev se označuje jako adsorpční izoterma (různá grafická 

vyjádření podle Brunauera viz obrázky 2-7). [8] 

V případě, že je proměřována adsorpční izoterma pod hodnotou kritické teploty 

adsorbovaného plynu, tak se do příslušného grafu vynáší hodnoty relativního tlaku pr namísto 

parciálního tlaku p, přičemž relativní tlak je vyjádřen poměrem parciálního tlaku k tlaku 

nasycených par p0: 

   
 

  
  

Relativní tlak pro libovolné plyny se pohybuje v intervalu od 0–1. [11] 
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Izoterma typu I 

Tento typ se projevuje omezenou adsorpcí na adsorbátu a je typický pro mikroporézní 

materiály neboť s klesajícím rozměrem mikropórů vzrůstá adsorpční energie a jejich plnění 

nastává již při nižších tlacích. Dochází ke zkapalnění mikropórů. Její průběh má konkávní 

charakter (viz obrázek 2). [8, 11] 

 

Obrázek 2 Izoterma typu I 

Izoterma typu II 

Neomezená adsorpce při vysokých tlacích je umožněna díky charakteristickým 

neporézním adsorbentům. Dále je charakteristická pro práškové neporézní vzorky. Průběh 

tohoto typu izotermy je v počátku konkávní a poté lineární a u vysokých tlaků je konvexní 

(viz obrázek 3). [8, 11] 
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Obrázek 3 Izoterma typu II 

Izoterma typu III 

Izoterma typu III není běžná, např. se vyskytuje u adsorpce dusíku na led. Průběh  

je v celém rozsahu konvexní (viz obrázek 4). [14] 

 

Obrázek 4 Izoterma typu III 

Izoterma typu IV 

Počátek této izotermy je shodný s izotermou typu II. Z obrázku 5 je patrné,  

že vykazuje hysterezní smyčku závislou na plnění prázdných póru související s tlakem a jejich 

rozměrem. Souvisí také s vyprazdňování póru při nižších tlacích. Jde o častý typ izotermy. 

Tvar hysterezní smyčky je vždy charakteristický pro určitý materiál. [8] 
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Obrázek 5 Izoterma typu IV 

Izoterma typu V 

Hysterezní smyčka u izotermy typu V je svým průběhem velice podobná izotermě 

typu IV (viz obrázek 5 a 6). Tvar hystereze je závislý na plnění a vyprazdňování póru, jedná  

se o vzácný typ izotermy. [8] 

 

Obrázek 6 Izoterma typu V 

Izoterma typu VI 

Posledním typem izotermy je tzv. kroková izoterma. Je to opět velmi vzácný typ 

izotermy a probíhá na jednotných površích a souvisí s vrstvo-vrstvou adsorpcí. [8] 
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Obrázek 7 Izoterma typu VI 

2.4.2. Freundlichova rovnice 

Freundlichova rovnice má větší uplatnění u chemisorpce. Matematicky lze adsorpční 

izotermu vyjádřit následujícím vzorcem, který se označuje jako Freundlichova rovnice 

adsorpční izotermy: [8, 11] 

        

 

 , 

kde qe je rovnovážná sorpční kapacita kovu (        
nebo g    ), K je konstanta,  

Ce je rovnovážná koncentrace rozpuštěné látky v roztoku, n je konstantní intenzita. [15] 

Průběh adsorpční Freundlichovy izotermy je znázorněn na obrázku 8, z něhož vyplývá, 

že při stejně velkých hodnotách přírůstku tlaku p se adsorbované množství n zmenšuje. 

Váhové množství a je úměrné tlaku p umocněnému na číslo v intervalu      . [11] 
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Obrázek 8 Průběh Freundlichovy izotermy 

2.4.3. Langmuirova adsorpční izoterma 

Tato metoda byla vyvinuta na začátku tohoto století v roce 1918. Vztah pro adsorpční 

izotermu odvodil Irving Langmuir. Izoterma se v tomto případě vztahuje pro některé typy 

jednovrstvé adsorpce. Předpokládá se vytvoření jedné vrstvy adsorbované molekuly a celý 

povrch monomolekulární vrstvy je energeticky rovnocenný z hlediska její adsorpční 

schopnosti. Rychlost adsorbující molekuly (při rovnováze) je rovna rychlosti desorpce 

z povrchu. Tento model je využitelný v případě, že plocha je zcela ideální. [8, 11] 

   
         

      
, 

kde qe je rovnovážná sorpční kapacita kovu (        nebo      ), qmax je maximální 

sorpční kapacita, b je konstanta (afinita), Ce je rovnovážná koncentrace rozpuštěné látky 

v roztoku. [15] 
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Obrázek 9 Průběh Langmuirovy izotermy 

2.4.4. BET metoda 

Tahle metoda byla pojmenována podle tří autorů rovnice- Brunauer, Emmett, Teller, 

která slouží k teoretickému vyhodnocení adsorpčních měření. Podstatou této metody je,  

že čistý inertní plyn např. N2 (může být i Ar) je vpuštěn do prostoru vyhodnocovaného 

práškového vzorku pod tlakem, tento plyn se naváže pomocí van der Waalsových sil  

na povrch práškového vzorku. Díky navázání plynu, na povrch práškového vzorku, dojde 

k poklesu tlaku, který je úměrný počtu molekul, jež se adsorbovaly na povrch prášku. 

Předpokládá se vícevrstevná adsorpce, jedná se tedy o fyzikální sorpci, viz kapitola 2.3.1.. 

Plyn s práškovým vzorkem se musí udržovat na konstantní teplotě. Jelikož adsorbovaný plyn 

pronikne do všech pórů a prasklin na povrchu prášku, je možno takto zjistit celkovou velikost 

povrchu. [16] 
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Obrázek 10 Schéma aparatury pro BET měření 

BET izoterma je popsána rovnicí: 

   
       

                       
   

kde qe je rovnovážná sorpční kapacita kovu (        
nebo      ), B je konstanta 

určující energii interakce mezi rozpuštěnou látkou a adsorbentem povrchu, Q
0
 je konstanta 

určující množství rozpuštěné látky, Ce je rovnovážná koncentrace rozpuštěné látky v roztoku 

a Cs je koncentrace nasyceného roztoku z adsorbované složky. [15] 

2.4.5. Atomová absorpční spektrometrie 

Atomová absorpční spektrometrie (dále jen AAS) je jednou z nejrozšířenějších technik 

stopové analýzy. Důvody použití této metody jsou nízké pořizovací náklady a také provozní 

náklady a používá se pro svou vysokou citlivost stanovení. Měření AAS se nejčastěji provádí 

v jednotkách        nebo      . [17] 

 

Obrázek 11 Schéma měřicího přístroje AAS 
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Měřící systém AAS se skládá ze tří základních prvků: ze zdroje primárního záření, 

z měrné cely (obsahující volné atomy) a z mechanismu pro selektivní měření 

neabsorbovaného záření (viz obrázek 11). [17] 

Zdroj záření 

Atomy absorbují záření v těsném spektrálním rozsahu, od            

do          . Důležitý je výběr zdroje primárního záření, neboť zmíněný spektrální interval 

atomové čáry je v realitě velice málo ozářen. Využívají se např. výbojky s dutou katodou 

(HLC - hallow cathode lamp), které obsahují materiál stanovovaného prvku. Dalším typem  

je bezelektrodová výbojka (EDL - electrodeless discharge lamp), která obsahuje křemennou 

baničku naplněnou vzácným plynem a malým množstvím stanovovaného prvku. 

Bezelektrodové výbojky mají vyšší intenzitu záření a dobu životnosti delší než výbojky 

s dutou katodou. Zvláštním zdrojem, který se momentálně v praxi nevyužívá (pro jeho 

vysokou pořizovací cenu) je vysokovýkonný kontinuální zdroj a polovodičové laserové diody. 

Tyto výbojky jsou momentálně používány především pro výzkumné účely. [17] 

Měrná cela 

Pro měření adsorbovaného záření je důležité oddělit analytickou linii stanovovaného 

prvku od ostatních čar prvků katody a čar plnícího plynu výbojky od záření vycházejícího 

z horkého atomizačního prostředí - k čemuž se využívá měrná cela. [17] 

Atomizátory 

Funkcí atomizátoru je vytvářet ze vzorku volné atomy v základním stavu, což lze 

u většiny prvků kromě rtuti, jelikož její páry jsou za normální teploty monoatomické. Tyto 

atomy lze získat ze vzorku uvolňováním termodisociačních procesech a termochemických 

reakcí. To se může dít v různých typech plamene nebo v křemenných nebo grafitových trubicí 

apod. Tyto trubice musí být akorát ze žáruvzdorného materiálu. [17] 

V této diplomové práci byla použita plamenová technika, která patří mezi nejstarší 

atomizační techniku. Při této metodě je roztok se vzorkem zmlžován a aerosol, který vznikne, 
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je pak následně vháněn do laminárního předmíchaného plamene, více v kapitole 4.2. 

v praktické části této diplomové práce. 

2.4.6. Rychlost adsorpce 

Rychlost adsorpce neboli kinetika adsorpce závisí na několika po sobě jdoucích na sobě 

navazujících dějů, které jsou: 

a) vnější difúze- transport látek k povrchu adsorbentu; 

b) vnitřní difúze- průnik adsorbátu do mikropórů adsorbentu; 

c) vlastní adsorpce. [7] 

Tento parametr se nejčastěji pokládá za lineární závislost vzdálenosti od rovnováhy: 

  

  
             

kde t je čas, arov je množství látky adsorbované za daných podmínek do rovnováhy, 

a je adsorbované množství látky v čase t a k je konstanta. [18] 

Z této rovnice tedy vyplívá, že čím větší je nasycení povrchu nebo čím více se systém 

blíží k rovnováze, tím pomaleji bude adsorpce probíhat. Dále rychlost adsorpce závisí také  

na teplotě, čím vyšší je teplota, tím rychlejší je průběh adsorpce. 

Mezi dvě nejpoužívanější adsorpční kinetické rovnice patří rovnice od Lagergrena 

a Hoeho. Lagergrenova rovnice je pseudo - prvního řádu modelu: 

              . 

Hoeho rovnice je pseudo - druhého řádu modelu: 

  
   

     

         
  

kde qe je množství adsorbátu adsorbované při rovnováze         , q je množství 

adsorbátu           adsorbované v čase t, k1 je rychlostní konstanta pseudo-prvního řádu 
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adsorpcí        , k2 je rychlostní konstanta pseudo-druhého řádu adsorpce              

[19]. V rámci této diplomové práce mají veličiny qe a q jednotky       . 

2.5. Základní charakteristiky práškových látek (sorbentů) 

Tato podkapitola je věnována pozorování tvarů částic, které bylo provedeno v rámci 

disertační práce vedoucího této diplomové práce pana Ing. Petra Jandačky, Ph.D. Kromě 

tohoto pozorování se věnuji obecně metodám určování zrnitostí adsorbentů a důležitému 

specifickému povrchu částic těchto látek. Na konci této podkapitoly zmiňuji související 

měrnou povrchovou energii a pórovitost. 

2.5.1. Tvary částic 

Budeme-li pozorovat mikročástice minerálu v sypkém stavu pomocí mikroskopu, 

objevíme velkou škálu tvarů. Tyto částice jsou v praxi poměrně často aproximovány 

(přibližovány) hladkými koulemi. Tvary částic souvisí s velikosti jejich měrného povrchu. 

Největší vliv to má zejména na procesy, jejichž průběh závisí na interakci (vzájemném 

působení) s kapalinou nebo plynem. Procesy, u kterých záleží na vzájemném působení, jsou 

např. filtrování, odstraňováním nebezpečných kapalin jejich adsorpcí na pevné částice, čištění 

apod. [20] 

Pro filtrační proces, minerálních partikulárních látek, je důležitá i velikost částic, vhodné 

jsou právě velmi malé částice, které se využívají i k čistícím procesům. Velikost měrného 

povrchu partikulární látky je důležitý pro adsorpci znečisťující kapaliny. Velikost částic 

a velikost měrného povrchu partikulární látky jsou právě závislé na tvarech částic. [20] 

K vlastnímu pozorování byly použity mikroskopy (viz kapitola 4.3.) umožňující 

trojrozměrné zobrazení. Díky němuž se odhalila velká škála tvarů částic, proto bylo také 

vytipováno pět základních kategorií, které jsou zobrazeny na obrázku 12. [20] 

 

Obrázek 12 Tvary částic (překresleno podle 20) 



Lucie Šimková: Analýza povrchů práškových látek 

 

2013  20 

 

Těchto pět základních kategorií tvoří krychle, protáhlý tvar, jehlan, tenká kvádrová 

krychle (malá tloušťka - nejméně dvakrát menší než nejmenší měřený lineární rozměr)  

a koule. Protáhlým tvarem byly popsány částice, u kterých dominovala délka. Částice měly 

délku dvakrát větší než šířku, přičemž tloušťka byla srovnatelná se šířkou. [20] 

2.5.2. Zrnitost adsorbentů 

Existuje mnoho metod využívaných k určování velikosti částic prášků, avšak každá 

z uvedených metod (obrázek 13) je použitelná pouze v daném intervalu velikosti částic [16]. 

K určení velikosti částic adsorbentů se nejčastěji používá sítová analýza [7]. 

 

Obrázek 13 Metody pro určování velikosti částic (překresleno podle 16) 

pozn. k obrázku 13 - AFM/STM označuje mikroskopii atomárních sil/skenovací tunelovou mikroskopii. 

Pravděpodobnostní rozdělení pro velikost částic prášků 

Pokud prášek pochází z mechanické fragmentace, pak mají částice (zrna) 

logaritmicko-normální rozdělení, jak je patrné z obrázku 14. 
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Obrázek 14 Logaritmicko-normální rozdělení 

Důvod takového rozdělení je ten, že zdrobňování prášku probíhá podle geometrické 

posloupnosti [16]. 

Pro měření velikosti částic práškových materiálů se dá také použít laseru. Tyto laserové 

analyzátory jsou schopny měřit velikost částic v intervalu velikosti 20 nm až 2 mm. Tento typ 

analyzátorů patří mezi velice moderní zařízení s velmi přesným měřením, umožňující měření 

rozdělení velikosti daných práškových materiálů. Laserové analyzátory pracují na principu 

rozptylu světla na kapalné suspenzi, ve které jsou obsaženy práškové částice. Jako medium  

se nejčastěji používá voda nebo líh. [16] 

2.5.3. Specifický povrch 

Jednou ze základních vlastností krystalické látky je povrch. Povrchem chápeme vnitřní 

a vnější plochy, které omezují pravidelnou krystalovou strukturu [16]. 

Specifický měrný povrch patří do skupiny základních fyzikálních veličin umožňující 

charakterizaci materiálu. Specifický měrný povrch částic je obecně definován jako podíl 

plochy a hmotnosti částic: 

m

A
Aspe  , 
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kde 
speA  je specifický měrný povrch, A je plocha částic a m je hmotnost částic prášku. 

Nejčastěji používanou jednotkou této veličiny je       . [16] 

V literatuře existuje mnoho způsobu vyjádření velikosti povrchové plochy práškových 

materiálů. U specifického měrného povrchu se bere v úvahu jak vnější povrch materiálu,  

kde se zahrnuje geometrický povrch i jeho členitost, tak i vnitřní povrch, což je plocha pórů, 

které jsou spojeny s geometrickým povrchem. Jak už jsem se zmiňovala výše v kapitole 2.5.1., 

tak nejčastější geometrická aproximace tvaru částic je aproximace koulí. Často se pro velikost 

povrchu využívají poznatky fraktální geometrie D, která vychází z předpokladu sobě 

podobnosti útvarů na povrchu částic. Pokud zkoumaný práškový vzorek neobsahuje póry,  

pak lze povrch takového prášku počítat jako povrch koule s drsným povrchem. Celkový měrný 

povrch se dá tedy vypočítat podle vztahu: 

d
AAAAAA extgeoextextspe






6

intintint
, 

kde intA  je měrný vnitřní povrch (povrch pórů), extA  je měrný vnější povrch,  

geoA  je měrný geometrický povrch, ext  je povrchová drsnost vnějšího povrchu,   je hustota 

prášku, d  je průměrná velikost částic (průměr kulových částic) [16]. 

Velikost vnitřního povrchu intA  je v případě práškových látek velikost povrchu póru. 

Rozdělení povrchu částic lze tedy na: 

- vnitřní povrch intA  

- vnější povrch extA  

o geometrický povrch 
geoA  [16]. 

Zde uvádím vzorec pro výpočet měrného povrchu monodisperzní partikulární látky,  

kde jsou částice aproximovány tvarem koule: 
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DD

D

spe dA 
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1
26





, 

kde 
speA  je specifický měrný povrch,   je hustota částic (jedná se o He hustotu),  

  je lineární velikost (která pokrývá jednu kulovou částici partikulární látky; pokud molekula 

adsorbátu na povrchu zabírá čtvercovou plochu, označujeme 
2 ), D je fraktální dimenze 

povrchu, d je velikost částic látky (průměr kulové částice) a AD
D


2
 je dimenze vztažná 

k plošnému měřítku. [21] 

2.5.4. Měrná povrchová energie 

Měrná povrchová energie je jedna ze základních parametrů kondenzovaných látek,  

která je avšak v mnohé literatuře zapomínána. Obecné vyjádření výpočtu měrné povrchové 

energie (dále jen MPE) je: 

plocha

práce

plocha

energie
MPE


         . 

Mezi měrnou povrchovou energií kapalin a plynů je značný rozdíl. U pevných látek  

se částice nemohou u povrchu volně pohybovat a při pokojových teplotách je hybnost značně 

omezena, zatímco u kapalin se částice mohou pohybovat volně. [16] 

Díky skutečnosti menší pohyblivosti částic v pevných látkách ve srovnání s kapalinami, 

dochází k rozlišnému popisu energií pevných látek. Odvození celkové povrchová energie  

pro pevné látky je daná vztahem: 

dA

d
A


  , 

kde první člen rovnice   je povrchové napětí a A je velikost povrchu. Druhý člen 

v rovnici představuje smykovou deformaci povrchové vrstvy a pro kapaliny má nulovou 

hodnotu. [16] 
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2.5.5. Pórovitost 

Pórovitost je vymezena jako podíl celkového objemu pórů k celkovému objemu zrn, 

musíme ovšem vyloučit volný prostor mezi zrny. Charakteristika tuhých látek závisí na již 

zmíněné pórovitosti, ale do značné míry závisí i na velikosti pórů. Vyjádření pórovitosti 

v procentech: 

100
z

p

a
V

V
P     , 

kde aP  představuje pórovitost, 
pV  je celkový objem pórů a zV  je celkový objem 

zrn. [7] 

2.5.6. Kategorizace póru - porézních matric 

Póry jsou souhrnně označovány všechny existující dutiny obsažené v porézní matrici. 

Účelem hodnocení těchto charakteristik porézních materiálů je daný materiál zařadit, popsat, 

klasifikovat a modelovat [21]. V literatuře se systém klasifikace pórů může lišit podle autora, 

typu porézního média a dle adsorbované látky. Póry lze rozdělit na mikropóry, mezopóry 

a makropóry (viz obrázek 15). Rozdělení pórů podle velikosti je uvedeno 

v tabulce číslo 2. [10, 20] 

 

Tabulka 2 Rozdělení pórů podle velikosti 

                šířka pórů 

mikropóry menší než 2 nm 

mezopóry mezi 2 nm a 50 nm 

makropóry větší než 50 nm 

Obrázek 15 Model porézní textury uhelného zrna 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3. MATERIÁL 

Pro účely této práce byly zvoleny charakteristicky velice odlišné materiály, jejichž 

vlastnosti a skladba jsou podrobněji popsány níže v kapitolách 3.1., 3.2., 3.3. a 3.4. v této 

práci, s nimiž se také následně provádělo vlastní měření (blíže v kapitole 4.). Původ a čistota 

použitých práškových látek je uvedena v souhrnné tabulce 3 této diplomové práce. 

3.1. Aktivní uhlí 

- porézní textura uhlí je velmi složitý systém, který se podobá molekulárním sítům; 

- převážně malé molekuly plynů nebo kapalin mohou pronikat do textury porézního 

uhlí, lze charakterizovat velikosti pórů a vnitřní povrch; 

- pórovitá textura uhlí je velmi podobná větvení nervového systému, u kterého 

délka převládá nad šířkou. Všechny tři typy struktury pórů, mikropóry, mezopóry 

a makropóry (viz obrázek 15), se podílejí na celkovém objemu pórů a u aktivního 

uhlí jsou rovnoměrně rozděleny; 

- s prouhelněním stoupá množství uhlíku v hořlavině uhlí a zároveň klesá množství 

kyslíku a vodíku; 

- uhlí je tvořeno převážně z uhlíku C, z menšího množství vodíku H a z nejmenšího 

obsahu dusíku N a síry S, obsah kyslíku O, závisí na typu uhlí; 

- tvrdost: 1-3. [23] 

3.2. Montmorillonit 

- chemický vzorec minerálu montmorillonitu (dále jen MMT)  

je (Al,Mg)[Si4O10](OH)2
.
nH2O; 

- patří do skupiny sedimentárních (usazených) hornin a do třídy silikátů; [24] 

- pro horniny obsahující MMT nebo samotný suchý MMT je charakteristické silné 

bobtnání v kontaktu s vodou, při tomto procesu také výrazně zvětšuje svůj objem; 
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- tvrdost: 1-2, hustota 2-3, barva: bílá, žloutková, zelenkavá, růžová, hnědavá, 

vryp: bílý; 

- tvoří velmi jemné šupinky, které nejsou zřetelné ani na obrázcích z elektronového 

mikroskopu, MMT je jemný, matný a zároveň drobivý; [24, 25] 

- má komplikované chemické složení, značně proměnlivé, nejčastěji však obsahuje 

48- 56% SiO2, 15- 22% Al2O3, někdy i přes 20% H2O
+
 a H2O

-
, značný podíl 

může taky tvořit MgO, CaO, Fe2O3; [25] 

- MMT je hlavní složkou jílových minerálů bentonitů (s obsahem minimálně 70% 

bentonitu), vyskytuje se v půdách, jílech, sopečných tufů; 

- MMT jíly se používají k čištění různých olejů a používají se hlavně pod názvem 

bělící jíly. [26] 

3.3.  Řepka olejka (semena) 

- latinským názvem Brassica napus; 

- semeno řepky obsahuje 35-40 % tuku, obsah dusíkatých látek je asi 20%, 

minerálních látek 2-3% a obsah hrubé vlákniny je 7-12%; 

- řepkové semeno obsahuje značné množství antinutričních látek (např. kyselina 

eruková, glukosinoláty, polysacharidy aj.). [27] 

3.4. Ploník obecný - mech 

- latinským názvem Polytrichum commune; 

- je to nejčastěji vyskytující se mech a jeden z nejčetnějších evropských  

mechů; [28] 

- mechy jsou malé, spíše přízemní rostliny, které mají díky svým vyvinutým 

kořenům, schopnost zadržovat vodu, pro svůj růst vyhledávají stinná a vlhká 

místa lesních půd nebo pastvin. [13] 

- jsou to zelenovýtrusné rostliny bez vyvinutých cévních svazků, které jsou 

schopny fotosyntézy; 
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- tělo (stélka) se skládá z kořínku, příchytných vláken, lodyhy a lístků (8 - 12 cm 

dlouhé). [28] 

V níže uvedené tabulce 3 je zmíněn původ a čistota zvolených materiálů. 

Tabulka 3 Souhrnná tabulka materiálů 

materiál původ čistota 

Aktivní uhlí Hrušovské chem. 

závody 

min 95 

MMT - 75 

Řepka olejná Krmelín 100 

Ploník obecný Beskydy 100 
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4. METODY PRÁCE 

V této části diplomové práce se pojednává o použitých metodách vyhodnocování 

povrchů a schopnostech adsorpce jednotlivých použitých materiálů. Speciálně se v této práci 

využívala BET metoda a plamenová metoda atomové absorpční spektrometrie. Dále pak 

optická a elektronová mikroskopie pro určování povrchů a pórovitosti použitých látek. 

4.1. BET metoda 

K vlastnímu měření byl použit moderní italský přístroj analyzátor povrchů 

Sorptomatic 1990 (viz obrázek 16), který vlastní katedra analytické chemie a zkoušení 

materiálů na VŠB-TUO. Na tomto přístroji se určuje specifický povrch daného materiálu, 

podle různých modelů např. BET, Langmuir, Horvath Kawazoe aj. Dále se dá díky tomuto 

zařízení určit rozdělení velikosti pórů pevných materiálů a dá se změřit adsorpční i desorpční 

izoterma s různými pracovními plyny (dusík, argon, krypton, popř. helium). Rovněž se dá 

pomocí tohoto přístroje provádět i chemisorpce. V případě chemisorpce se dají také použít 

různé plyny (H2, CO2, O2, CH4 aj.). [29] 

 

Obrázek 16 Sorptomatic série 1990 

Pomocí kryptonu lze měřit mikropóry a velmi malé povrchy, ale použití kryptonu  

je finančně náročné. 
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Vzorky se po dobu dvou hodin nechaly vysušit při teplotě 110°C, aby byly zbaveny 

eventuální vlhkosti. Poté se vzorky nechaly hodinu při teplotě 100°C a následně bylo 

provedeno měření specifického povrchu. Výsledné grafy jsou uvedeny v kapitole 5.1.. 

4.2. Plamenová metoda AAS 

K mé práci byl použit atomový absorpční spektrometr s plamenem FAAS - typ 

UNICAM 969, který vlastní centrum nanotechnologií VŠB- TUO. 

 

Obrázek 17 Přístroj pro měření plamenové AAS UNICAM 969 [30] 

Jde o dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr vybavený 

mikroprocesorem, který dokáže v kapalných vzorcích analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, 

Cr, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl, V a Zn na koncentrační výši 

řádově       . [30] 

4.3. Mikroskopie 

4.3.1. Optický mikroskop 

K vlastnímu pozorování tvarů částic byl použit stereomikroskop typu STM, který 

„vidí“ trojrozměrně při zvětšení 20x a 40x a pracuje s velkou hloubkou ostrosti.  

4.3.2. Elektronový mikroskop 

K pozorování byl použit skenovací elektronový mikroskop (SEM) Philips 515  

(viz obrázek 18). 
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Obrázek 18 Elektronový mikroskop 

Oba mikroskopy byly propojeny s počítačem, ve kterém byl nainstalován speciální 

software k vyhodnocování výsledků. 
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5.  VÝSLEDKY MĚŘENÍ A TEORETICKÁ ANALÝZA 

Částice aktivovaného uhlí 

Na obrázku 19 a 20 můžeme pozorovat členitou texturu povrchu a viditelné póry. 

Kde největší póry, dle použitého měřítka, mají velikost asi okolo 3   a jsou kulového tvaru 

o velikosti 0,1 mm. 

  

Obrázek 19 Snímky aktivovaného uhlí z elektronového mikroskopu 

 

  

Obrázek 20 Snímky aktivovaného uhlí z optického mikroskopu 
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Částice montmorillonitu 

Na obrázku 21 a 22 jsem pozorovala částice MMT, kde byla také viditelná výrazně 

členitá textura povrchu, póry nebyly na snímcích pozorovatelné. MMT má také částice 

kulového tvaru o velikosti 0,1 mm. 

 

  

Obrázek 21 Snímky montmorillonitu z elektronového mikroskopu 

 

  

Obrázek 22 Snímky montmorillonitu z optického mikroskopu 
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Semeno řepky olejné 

Na obrázku 23 a 24 jsem pozorovala semeno řepky olejné. Kde byla viditelná hladká 

textura povrchu a neporézní struktura na rozdíl od předchozích vzorků aktivního uhlí 

a montmorillonitu. Řepka má také kulové částice asi o velikosti 0,1 mm. 

 

  

Obrázek 23 Snímky semena řepky olejné z elektronového mikroskopu 

 

  

Obrázek 24 Snímky semena řepky olejné z optického mikroskopu 
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Částice mechu 

U posledního vzorku, na obrázku 25 a 26, je členitá textura povrchu, póry nejsou 

viditelné. U těchto biologických materiálů nelze předpokládat porózitu. 

 

  

Obrázek 25 Snímky mechu z elektronového mikroskopu 

 

  

Obrázek 26 Snímky mechu z optického mikroskopu 
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5.1. Výsledky měření povrchu metodou BET 

V této výsledkové kapitole 5.1. jsou uvedeny veškeré grafy izoterem a BET izoterem. 

Dále jsou zde uvedeny grafy mezopórů a mikropórů u aktivního uhlí a u MMT. Níže jsou 

uvedeny výsledky z hodnocení BET měření, určení maximálního a středního průměru 

mezopórů, maximálních a středních průměrů mikropórů u těchto použitých materiálů. 

Aktivní uhlí 

 

Obrázek 27 Izoterma aktivního uhlí 

Specifický měrný povrch aktivníhoho uhlí podle BET měření je 1168,41       , 

maximální průměr mezopórů je 1,2864 nm a střední poloměr mezopórů je 17,287 nm. Dále 

pak maximální průměr mikropóru je 0,27393 nm a střední poloměr mikropóru je 0,29723 nm. 
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Obrázek 28 BET izoterma aktivního uhlí 

 

 

Obrázek 29 Mezopóry aktivního uhlí 
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Obrázek 30 Mikropóry aktivního uhlí 

Montmorillonit 

 

Obrázek 31 Izoterma Montmorillonitu 



Lucie Šimková: Analýza povrchů práškových látek 

 

2013  38 

 

Specifický měrný povrch MMT podle BET měření je 97,01       , maximální 

průměr mezopórů je 30,113 nm a střední poloměr mezopórů je 11,869 nm. Dále pak 

maximální průměr mikropóru je 0,32143 nm a střední poloměr mikropóru je 0,35216 nm. 

 

Obrázek 32 BET izoterma montmorillonitu 

 

Obrázek 33 Mezopóry montmorillonitu 
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Obrázek 34 Mikropóry montmorillonitu 

Semena řepky olejné 

Specifický měrný povrch semene řepky olejné podle BET je 0,92       . 

 

Obrázek 35 BET izoterma řepky olejné 
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Ploník obecný - mech 

Specifický měrný povrch Ploníku obecného podle BET je 4,21       . 

 

Obrázek 36 BET izoterma Ploníku obecného 

Níže uvádím celkovou tabulku 4, získaných veličin – specifického měrného povrchu  

a velikosti mezopórů a mikropórů (průměr a maximální hodnota) v rámci měření metodou 

BET a AAS k porovnání. V případě řepky olejné a ploníku obecného se mezopóry  

a mikropóry nezjišťovaly - u těchto biologických materiálů nelze předpokládat porózitu. 

Tabulka 4 Souhrnná tabulka z BET měření 

materiál Aspe mezopóry      mikropóry      

          průměr max průměr max 

Aktivní uhlí 1168 17,3 1,29 * 0,30 0,73 

MMT 97 11,9 30,1 0,35 0,32 * 

Řepka olejná 0,92 - - - - 

Ploník obecný 4,21 - - - - 

*Pravděpodobně chybná hodnota vypočítaná softwarem vyhodnocujícím data z přístroje Sorptomatic 1990. 
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5.2. Výpočet měrných povrchů 

Vzhledem k tomu, že pro účely této práce nebyl mech v práškovém stavu, nepočítal 

se jeho měrný povrch. K teoretickému výpočtu měrných povrchů jsem použila výraz uvedený 

níže. Tento vztah lze použít jak pro částice kulového tvaru, tak i pro částice s nehladkým 

povrchem. 

DD

D

spe dA 
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   (A) 

Tabulka 5 Srovnání teoretických a experimentálních hodnot měrných povrchů (ε(N2) = 0.409 nm). BET měření 

provedeno v rámci této práce na přístroji Sorptomatic 1990 

materiál D 

     
D 

    
  

[kg/m
3
] 

 Aspe (podle rov. A) 

         
Aspe (BET měření) 

         
Aktivní uhlí 100 2,82  2120  1186 1168 

MMT 100 2.99 (?)**  1850  12341 97 

Řepka olejná 1000 2  920  0,007 0,92 

Ploník obecný - -  -  - 4.21 

*Rozdíl mezi teoretickou a experimentální hodnotou je způsoben časovou závislostí pronikání molekul N2 do póru. 

**odhad fraktální dimenze na základě výsledků 20. 

Výsledky prezentované v tabulce 5 ukazují, že jsou mezi teoretickými  

a experimentálními hodnotami měrných povrchů významné rozdíly (u MMT a řepky).  

To je pravděpodobně způsobeno časovou závislostí pronikání molekul adsorbátu do pórů 

(vyšší hodnota fraktální dimenze ve srovnání se skutečností). Navíc se zdá, že povrch řepky 

olejné není úplně hladký, jak jsem předpokládala. 

5.3. Sorpce 

V následující části jsou prezentovány výsledky sorpce (tabulky 6-9) na jednotlivých 

materiálech. Experimentální body jsou pak proloženy teoretickou křivkou, která je funkcí 

známých sorpčních modelů (Lagergreen, Hoeho), a zároveň jsou uvedeny rovnice a význam 

parametrů. Tato teoretizace experimentálních dat umožňuje výpočet maximální sorpce pro 

danou hodnotu počáteční koncentrace Zn
2+

.  
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Tabulka 6 Aktivní uhlí  

Ozn. navážka 

[g] 

pseudovýsledek 

[      ] 

pseudochyba 

[      ] 

t 

[min.] 

výsledek 

[      ] 

chyba 

[      ] 

sorpce 

[      ] 

B0 slepý vzorek 1,06 0,06 0 14,84 0,84 0 

B5 0,501 0,31 0,02 5 4,34 0,28 10,5 

B6 0,502 0,07 0,01 10 0,98 0,14 13,86 

B7 0,501 0,15 0,01 30 2,1 0,14 12,74 

B8 0,501 0,11 0,01 45 1,54 0,14 13,3 

Tabulka 7 MMT 

  navážka 

[g] 

pseudovýsledek 

[      ] 

pseudochyba 

[      ] 

t  

[min.] 

výsledek 

[      ] 

chyba 

[      ] 

sorpce 

[      ] 

A19 slepý vzorek 1,06 0,06 0 14,84 0,84 0,00 

A7 0,500 0,14 0,01 15 1,96 0,14 12,88 

A8 0,499 0,13 0,01 30 1,82 0,14 13,02 

A9 0,503 0,11 0,01 45 1,54 0,14 13,30 

A16 0,500 0,30 0,01 60 4,20 0,14 10,64 

A17 0,499 0,33 0,01 75 4,62 0,14 10,22 

A18 0,503 0,35 0,01 90 4,90 0,14 9,94 

Tabulka 8 Řepka olejná 

  navážka 

[g] 

pseudovýsledek 

[      ] 

pseudochyba 

[      ] 

t  

[min.] 

výsledek 

[      ] 

chyba 

[      ] 

sorpce 

[      ] 

A19 slepý vzorek 1,06 0,06 0 14,84 0,84 0,00 

A10 1,000 0,32 0,02 15 4,48 0,28 10,36 

A11 1,001 0,31 0,02 30 4,34 0,28 10,50 

A12 1,001 0,41 0,02 45 5,74 0,28 9,10 

A13 0,998 0,30 0,02 60 4,20 0,28 10,64 

A14 1,003 0,33 0,02 75 4,62 0,28 10,22 

A15 1,003 0,35 0,02 90 4,90 0,28 9,94 

Tabulka 9 Ploník obecný - mech 

 navážka 

[g] 

pseudovýsledek 

[      ] 

pseudochyba 

[      ] 

t  

[min.] 

výsledek 

[      ] 

chyba 

[      ] 

sorpce 

[      ] 

B0 slepý vzorek 1,06 0,06 0 14,84 0,84 0,00 

B9 0,499 0,17 0,01 5 2,38 0,14 12,46 

B10 0,501 0,09 0,01 10 1,26 0,14 13,58 

B11 0,500 0,12 0,01 30 1,68 0,14 13,16 

B12 0,499 0,13 0,01 45 1,82 0,14 13,02 
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Prováděla jsem sorpci Zn
2+

 z roztoku síranu zinečnatého Zn(SO4)2. Nejdříve jsem 

si tento roztok musela nechat připravit a to, že rozpuštěním 20        síranu zinečnatého  

ve vodě. Do kádinky jsem dala jeden ze čtyř vzorků, poté jsem k němu přidala 2 ml Zn(SO4)2, 

1 ml HNO3 a 25 ml destilované vody. Takto připravený roztok i se vzorkem jsem připevnila  

na centrifugu a nechala sorbovat danou dobu. U každého vzorku jsem měla danou jinou dobu 

sorpce, u aktivního uhlí a u Ploníka obecného jsem měla časy nastavené na 5, 10, 30 a 45 min 

a u MMT a semen řepky olejné jsem měla časy nastavené na dobu 15, 30, 45, 60, 75 a 90 min. 

Po proběhnuté sorpci jsem roztok zfiltrovala a odebrala 2 ml roztoku a naředila 10x. Takto 

připravený vzorek jsem poslala do centra nanotechnologií VŠB - TUO na plamenovou AAS. 

Aktivní uhlí 

Následující obrázek je výsledkem měření sorpce Zn
2+

 na částici aktivního uhlí 

s počáteční koncentrací 14,84        a s chybovými úsečkami. 

 

Obrázek 37 Závislost koncentrace Zn2+ na čase – aktivní uhlí s chybovými úsečkami 

Transformaci obrázku 37 s  koncentraci zinku v roztoku na koncentraci sorbovaného 

zinku na sorbentu získáme následující obrázek 38. 
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General model: 

               

kde q  je koncentrace v určitém čase, qe  je rovnovážná koncentrace, k  konstanta. 

Výpis dat z Matlabu: 

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

k = 0.3364 (0.131, 0.5419) 

qe = 13.34 (11.91, 14.78) 

R-square*: 0.9891 

*těsnost proložení experimentálních dat křivkou; čím je tato hodnota blíže k 1, tím bude křivka procházet danými body 

Teoretické proložení experimentálních dat z AAS měření podle rovnice Lagergreen. 

 

Obrázek 38 Závislost sorpce na čase – aktivní uhlí 
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Montmorillonit 

Následující obrázek je výsledkem měření sorpce Zn
2+

 na částici montmorillonitu 

s počáteční koncentrací 14,84        a s chybovými úsečkami. 

 

Obrázek 39 Závislost koncentrace Zn2+ na čase – MMT s chybovými úsečkami 

Transformaci obrázku 39 s  koncentraci zinku v roztoku na koncentraci sorbovaného 

zinku na sorbentu získáme následující obrázek 40. 

General model: 

               

kde q  je koncentrace v určitém čase, qe  je rovnovážná koncentrace, k  konstanta. 

Výpis dat z Matlabu: 

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

k = 20.72 

qe = 11.67 

R-square*: 0.906 

*těsnost proložení experimentálních dat křivkou; čím je tato hodnota blíže k 1, tím bude křivka procházet danými body 
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Teoretické proložení experimentálních dat z AAS měření podle rovnice Lagergreen. 

 

Obrázek 40 Závislost sorpce na čase – MMT 
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Semena řepky olejné 

Následující obrázek je výsledkem měření sorpce Zn
2+

 na semena řepky olejné 

s počáteční koncentrací 14,84        a s chybovými úsečkami. 

 

Obrázek 41 Závislost koncentrace Zn2+ na čase – Semena řepky olejné s chybovými úsečkami 

Transformaci obrázku 41 s  koncentraci zinku v roztoku na koncentraci sorbovaného 

zinku na sorbentu získáme následující obrázek 42. 

General model: 

               

kde q  je koncentrace v určitém čase, qe  je rovnovážná koncentrace, k  konstanta. 

Výpis dat z Matlabu: 

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

k = 10.8 

qe = 10.13 

R-square*: 0.9826 

*těsnost proložení experimentálních dat křivkou; čím je tato hodnota blíže k 1, tím bude křivka procházet danými body 
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Teoretické proložení experimentálních dat z AAS měření podle rovnice Lagergreen. 

 

Obrázek 42 Závislost sorpce na čase – Semena řepky olejné 

Ploník obecný - mech 

Následující obrázek je výsledkem měření sorpce Zn
2+

 na části Ploníka obecného 

s počáteční koncentrací 14,84        a s chybovými úsečkami. 

 

Obrázek 43 Závislost koncentrace Zn2+ na čase – Ploník obecný s chybovými úsečkami 
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Transformaci obrázku 43 s  koncentraci zinku v roztoku na koncentraci sorbovaného 

zinku na sorbentu získáme následující obrázek 44. 

General model: 

               

kde q  je koncentrace v určitém čase, qe  je rovnovážná koncentrace, k  konstanta. 

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

k = 10.76 

qe = 13.06 

R-square*: 0.9953 

*těsnost proložení experimentálních dat křivkou; čím je tato hodnota blíže k 1, tím bude křivka procházet danými body 

Teoretické proložení experimentálních dat z AAS měření podle rovnice Lagergreen. 

 

Obrázek 44 Závislost sorpce na čase – Ploník obecný 
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6. ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce jsem zvolené čtyři vzorky, a to aktivní uhlí, 

montmorillonit, řepku olejnou a ploník obecný podrobila měření metodou BET a metodou 

atomové absorpční spektrometrie. Z naměřených dat jsem dospěla k závěru, že jako 

nejvhodnější materiál pro sorpci těžkých kovů z vod (v mém případě Zn) je aktivní uhlí  

a montmorillonit, neboť tyto dva použité materiály mají velký měrný povrch a jsou zřetelné 

póry v jejich matrici, tzn. mezopóry a mikropóry. Na rozdíl od řepky olejné a ploníku 

obecného, kde byl jejich měrný povrch zanedbatelný a póry žádné. Z toho lze usuzovat, že by 

byla sorpční kapacita těchto dvou materiálů malá. 

U aktivníhoho uhlí je specifický měrný povrch z BET měření  

                 , což je největší naměřený měrný povrch v této diplomové práci. Dále 

pak u montmorillonitu je specifický měrný povrch z BET                . Maximální 

velikost mezopórů u aktivního uhlí je 1,29 nm, kde je patrná chyba způsobená pravděpodobně 

špatným vyhodnocením softwaru, a střední průměr mezopórů je 17,3 nm. Maximální velikost 

mikropórů u aktivního uhlí činila 0,73 nm a střední průměr mikropórů  

0,3 nm. U montmorillonitu je maximální velikost mezopórů je 30,1 nm a střední průměr 

mezopórů je 11,9 nm. Dále pak maximální velikost mikropórů montmorillonitu je 0,32 nm, 

kde je opět patrná chyba způsobená pravděpodobně špatným vyhodnocením softwaru, 

 a střední průměr mikropórů je 0,35 nm. 

Následné měření povrchů u řepky olejné a ploníku obecného bylo oproti aktivnímu 

uhlí a MMT zanedbatelné, specifický měrný povrch řepky olejné vyšel                   

a u Ploníku obecného vyšel                  . V rámci práce jsem také stanovila 

teoretické hodnoty měrných povrchů pro zkoumané materiály. Některé tyto hodnoty  

se výrazně liší od naměřených hodnot pomocí metody BET. To je pravděpodobně důsledek 

časové závislosti pronikání molekul adsorbátu do porézní matrice materiálů (to má za následek 

přecenění teoretické hodnoty fraktální dimenze). 

Měrný povrch nepochybně ovlivňuje rychlost sorpce a sorpční kapacitu sorbentů. 

Proto by měly být materiály, které vykazují větší hodnotu tohoto parametru, lepšími sorbenty. 
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Během provedených orientačních sorpcí se však výrazný rozdíl mezi materiály neprojevil. 

Například u řepky olejné, jejíž povrch jsem považovala za hladký, tomu tak ve skutečnosti 

nemusí být a povrchové vrstva těchto semen může specifickým způsobem propouštět 

sorbovanou látku do svého objemu. Takové jevy by měly být a nepochybně již jsou 

předmětem dalšího zkoumání. 
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