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Abstrakt 

Předložená práce je zaměřena na stabilitu funkčních kompozitů s obsahem 

nanočástic oxidů kovů. Testované kompozity jsou na bázi jílového minerálu kaolinitu 

s obsahem fotoaktivních nanočástic TiO2, ZnO a magnetických nanočástic FexOy. 

Pro přiblížení chování kompozitů, posouzení jejich stability a sledování mobility 

vybraných prvků obsažených v kompozitech, byly navrženy laboratorní postupy, které 

zahrnují testy vyluhovatelnosti ve vodě a v modelových roztocích s rozdílnou hodnotou 

pH. Stabilita kompozitů byla hodnocena na základě koncentrací vybraných prvků 

stanovených ve výsledných extraktech a změn ve struktuře kompozitů po testech 

vyluhovatelnosti pomocí infračervené spektrometrie. Vzájemné souvislosti mezi obsahem 

nanočástic oxidů kovů a popř. postupem přípravy kompozitu a uvolňováním složek 

kompozitu do daného prostředí byly zhodnoceny analýzou rozptylu a mnohorozměrnou 

analýzou – analýzou hlavních komponent a faktorovou analýzou smíšených dat. 

Testy vyluhovatelnosti kalcinovaného a sušeného kompozitu kaolinit/TiO2 byly, 

z důvodu vysokých koncentrací hliníku stanovených ve výsledných extraktech, doplněny 

testy akvatické toxicity a rozšířeny o studium vlivu kalcinační teploty kaolinitu 

na uvolňování prvků v něm obsažených. Z laboratorních experimentů vyplynulo, 

že se z kompozitu kaolinit/TiO2 nanočástice TiO2 neuvolňují.  

Výsledky experimentů prokázaly soudržnost kompozitu s nejvyšším obsahem 

nanočástic ZnO. Ze statistického hlediska je vliv přítomnosti nanočástic ZnO na povrchu 

kaolinitu na uvolňování prvků do extrakčních činidel nevýznamný. 

Magneticky modifikovaný kompozit kaolinit/FexOy si zachoval své magnetické 

vlastnosti také po testech vyluhovatelnosti a vzhledem k nízkým podílům uvolněných 

prvků do výsledných extraktů lze kompozit považovat za stabilní v širokém rozmezí 

hodnot pH. Proto jej lze využít například pro čištění odpadních vod. Vliv přítomnosti 

nanočástic FexOy na uvolňování prvků z kaolinitu je na základě výsledků statistické 

analýzy nevýznamný. 

  

Klíčová slova: kompozitní materiály, oxidy kovů, kaolinit, kalcinace, stabilita, test 

vyluhovatelnosti 

 

 

 



 
 

Abstract 

Thesis deals with the topic of stability of functional composites with metal oxides 

content. Studied composites with clay mineral – kaolinite – matrix contained photoactive 

nanoparticles (TiO2 and ZnO) and magnetically active nanoparticles FexOy. Laboratory 

methods, including the leaching test of composites in deionized water and in extraction 

agents with varying initial pH levels, were proposed for the study of the composites 

behaviour, for the assessment of their stability and monitoring of the mobility of the 

selected elements present in composites. The stability of the composites was evaluated 

based on the determination of the elements leached from the materials to the extraction 

agents and, after the leaching tests, by the assessment of the changes in the composite 

structure using infrared spectroscopy. Relationships among the metal nanoparticles 

content, composite preparation process and the percentage of the released elements in the 

leachates were evaluated by the analysis of variance, Tukey HSD test and multivariate data 

analysis – Principal component analysis and Factor analysis for mixed data. 

The leaching tests on the calcined and dried kaolinite/TiO2 composite were 

supplemented, due to the high aluminium concentration determined in the final extracts, by 

the aquatic toxicity test and by the study of the influence of kaolinite calcination 

temperature on leaching of elements present in kaolinite to the extraction agents. The 

results confirmed a strong binding of the TiO2 nanoparticles on the kaolinite surface. 

The results also confirmed the stability of the kaolinite/ZnO composite with the 

highest ZnO nanoparticles content. The results of the statistical analysis confirmed – in 

accordance with the results of leaching test – that the influence of ZnO nanoparticles 

presence in kaolinite/ZnO composite is statistically insignificant considering the leaching 

of the elements from the kaolinite to the extraction agents.  

Magnetic properties of the modified kaolinite/FexOy composite remained 

unchanged after the leaching test and from this point of view, the composite can be 

considered stable in the wide range of pH values. It is, thus, suitable to be used as, for 

example, an adsorbent in wastewater treatment. Statistical analysis results did not prove 

any influence of FexOy nanoparticles presence on the release of the elements from the 

kaolinite. 

 

Keywords: composite materials, metal oxides, kaolinite, calcination, stability, leachig test 
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1. ÚVOD  

V posledních letech došlo k velkému pokroku využívání fotoaktivních materiálů 

při odstraňování polutantů z životního prostředí. Výzkumné úsilí v oblasti fotoaktivních 

materiálů směřuje hlavně k přípravě nových fotoaktivních částic ve formě oxidů, tenkých 

vrstev nebo kompozitů. Velmi výrazné katalytické vlastnosti vykazují oxidy kovů, zejména 

ve velikosti nanometrů. I přes značné výhody souvisí s jejich používáním určitá rizika, 

týkající se zejména bezpečnosti a jejich vlivu na živé organismy nebo jejich následného 

cyklu v životním prostředí. Z uvedeného důvodu se vedle fotoaktivních vlastností studují 

toxické účinky připravených nanočástic. Jedním ze způsobu eliminace případných 

negativních vlivů nanočástic je jejich ukotvení na vhodné substráty s rozměry mikrometrů, 

jimiž mohou být jílové minerály. Připravené fotoaktivní kompozity se v drtivé většině 

testují jen pro jejich hlavní požadovanou vlastnost, kterou je fotoaktivita. Testy však 

postrádají neméně důležitou charakteristiku a tou je případné uvolňování nanočástic nebo 

dalších prvků, které tvoří kompozit. Míru uvolňování ukotvených nanočástic v kompozitu 

lze studovat teoreticky i experimentálně. Teoretické studium je založeno na matematickém 

modelování a je schopno posoudit sílu interakce mezi nanočásticemi a nosičem. 

Experimentálními testy lze namodelovat chování kompozitu za různých podmínek 

a sledovat tak mobilitu prvků v něm obsažených.  

Předložená práce se zabývá testováním stability kompozitů na bázi kaolinitu 

s obsahem nanočástic oxidu titaničitého, zinečnatého a magneticky upraveného kaolinitu 

s obsahem nanočástic oxidů železa. Kompozity s obsahem nanočástic oxidu titaničitého 

a zinečnatého se používají k fotodegradaci kontaminantů v životním prostředí. Magneticky 

upravený kaolinit s obsahem nanočástic oxidů železa lze použít jako sorbent, který lze 

snadno i s nasorbovanými polutanty odstranit z roztoku pomocí magnetického pole. 

Pro zjištění vzájemné souvislosti mezi experimentálními daty, byla data zpracována 

mnohorozměrnou analýzou. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předložená disertační práce zahrnuje ucelený soubor poznatků a experimentálních 

prací, které jsou zaměřeny na studium kompozitů na bázi jílového minerálu s obsahem 

oxidu titaničitého, zinečnatého a oxidy železa z pohledu mobility složek v nich obsažených 

a odhalení případných rizik spojených s jejich používáním. Hlavní cíle lze definovat 

následovně:  

 Prokázání míry soudržnosti kaolinitu a nanočástic v závislosti na charakteru 

prostředí. 

 Prokázání/neprokázání vlivu přípravy kompozitu na mobilitu nanočástic i dalších 

složek kompozitu. 

 Prokázání/neprokázání vlivu přítomnosti nanočástic v kompozitu na mobilitu jeho 

složek v různém prostředí v závislosti na jejich použití. 

 Definovat pravděpodobný vliv vybraných kompozitů na životní prostředí. 

Ke splnění uvedených cílů je nutné prostudovat aktuální poznatky týkající 

se vybraných nanočástic oxidů kovů i jejich kompozitů v rámci literární rešerše na základě 

které byly navrženy a realizovány následující kroky: 

 Provedení detailní charakterizace vybraných funkčních kompozitů. 

 Navržení a realizace laboratorního postupu testování mobility složek kompozitu 

v různém prostředí, zaměřených jak na obsažené nanočástice kovů, tak zbývající 

složky kompozitu, které jsou součástí kaolinitu.  

 Experimentální studium vlivu způsobu přípravy kompozitů na mobilitu jeho složek. 

 Experimentální studium vlivu teplotní úpravy jílového minerálu kaolinitu 

na uvolňování prvků z jeho struktury i doprovodných prvků do různého prostředí. 

 Hodnocení potenciální toxicity kompozitu akvatickými testy toxicity pokud bude 

prokázáno významné uvolnění některé složky kompozitu do zvoleného prostředí. 

 Prokázání vzájemných souvislostí mezi zjištěnými daty statistickou analýzou dat. 

 

Disertační práce byla řešena v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky, reg. č. SP2013/74, SP2014/68 a SP2017/70. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Nanočástice kovů, jejich vlastnosti a využití 

Využívání nanotechnologií a nanomateriálů se v posledních letech rozšiřuje do stále 

širšího počtu odvětví lidské činnosti, například do oblasti fotokatalýzy, stavebního 

průmyslu, při výrobě nátěrových hmot, povlaků pro biomedicínské aplikace, jako přísady 

při výrobě papíru, textilu, vláken nebo v kosmetice [1-4]. Prozatím nejpoužívanějšími 

materiály v komerčních aplikacích jsou kovové částice stříbra, zlata a dalších kovů, poté 

uhlíkové nanomateriály, keramické nanomateriály tvořené různými oxidy nebo polovodiče. 

Velkou skupinou s širokým aplikačním využitím jsou nanostruktury jednoduchých 

anorganických sloučenin, především oxidů, karbidů nebo nitridů. V porovnání 

s nanočásticemi kovů obecně vykazují mnohem vyšší chemickou stabilitu. 

U nanomateriálů anorganických sloučenin se využívají jejich katalytické, elektrické, 

magnetické či optické vlastnosti. Velmi významnou vlastností některých anorganických 

sloučenin je jejich fotoaktivita [5]. 

3.2. Fotoaktivita 

Přesná definice fotoaktivity je obtížná, neboť jako taková není základní fyzikálně 

chemickou vlastností. Z vědeckého hlediska lze fotoaktivitu nejlépe definovat jako 

počáteční kvantový výtěžek idealizované fotokatalytické reakce, provedené 

za standardních reakčních podmínek [6]. 

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

v důsledku působení ultrafialového záření. Heterogenní fotokatalýzu lze rozdělit 

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

na polovodič: 

Fotokatalyzátor hv

 e–+ h+       (1) 

e– + h+   teplo [7]        (2) 

Materiály, které vykazují fotoaktivní vlastnosti, jsou například ZnO, ZnS, WO3, 

CdS, Fe2O3, Al2O3 nebo TiO2 [8]. 

Nejstudovanějším a nejpoužívanějším fotoaktivním oxidem v posledních letech 

je TiO2, díky jeho snadné dostupnosti, nízké ceně a netoxickým vlastnostem.  
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3.2.1. Vlastnosti fotoaktivního oxidu TiO2 

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

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

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

a rutil. Krystalické formy TiO2 jsou znázorněny na Obr. 1.  Jednotlivé modifikace 

podléhají polymorfním přeměnám [9, 10]: 

anatas   C860

 brookit   C1040

 rutil      (3) 

 

Obr. 1. Krystalová struktura (a) anatas, (b) brookit, (c) rutil [10] 

Anatas je modifikací s vysokou fotokatalytickou aktivitou, vykazuje vyšší 

pohyblivost elektronů, nižší dielektrickou konstantu, nižší hustotu a nižší depoziční 

teplotu, proto je upřednostňován před TiO2 ve formě rutilu [11].  

Nejběžnější sloučeninou titanu je TiO2, je poměrně chemicky stálý, ale lze jej dále 

redukovat na řadu nestechiometrických oxidů. K výrobě TiO2 jsou nejčastěji používány 

chloridová a sulfátová metoda.  

Pomocí chloridové metody je titanová surová ruda v redukčním prostředí (ve směsi 

s koksem) přeměněna při teplotě 800 – 1200 °C na chlorid titaničitý [12]: 

TiO2 (rutil) + 2 Cl2 + 2 C → TiCl4 + 2 CO      (4) 

Vzniklá plynná směs se ochladí a surový chlorid titaničitý se čistí frakční destilací 

a dále se spaluje kyslíkem za vysoké teploty (900 – 1400 °C): 

TiCl4 + O2 → TiO2 + 2 Cl2        (5) 

Vzniklý TiO2 se zbaví chlóru a následně kalcinuje a přechází tak na neutrální 

krystalický TiO2 pigmentového typu [12].  
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Pro rudy s nižším obsahem titanu a rudy s příměsí železa je vhodná sulfátová 

metoda. Zde se používá minerál ilmenit, který je loužen v koncentrované kyselině sírové 

za vzniku síranu železitého a titanyl sulfátu [12]: 

FeTiO3 + 2 H2SO4 → TiOSO4 + FeSO4 + 2 H2O (g)    (6) 

TiOSO4 je následně hydrolyzován a sraženina je kalcinovaná na strukturu anatasu 

či rutilu. Mechanismus hydrolýzy je velmi složitý proces, který nelze popsat 

jednoznačnými rovnicemi, proto se uvádí pouze chemické schéma procesu [12]: 

TiOSO4 + n H2O → TiO2 ∙ (n-1) H2O + H2SO4      (7) 

Jemně rozemletý TiO2 se používá jako nátěrová hmota, známá pod názvem titanová 

běloba, a je bělícím přípravkem běžně používaným v potravinářském a kosmetickém 

průmyslu. V České republice je největším a světově známým výrobcem PRECHEZA a.s. 

Přerov [13]. 

Titan v anatasové fázi se díky své vysoké fotoaktivitě, stabilitě vůči UV záření 

a přijatelné ceně, používá jako fotokatalyzátor pro rozklad obtížně rozložitelných 

organických látek, jako jsou herbicidy, pesticidy nebo syntetická barviva. Malé částice 

se však shlukují do větších celků, což nepříznivě ovlivňuje účinnost katalýzy, ale také 

způsobuje potíže při odstraňování z vody po fotokatalytické reakci [14].  

3.2.2. Vlastnosti fotoaktivního oxidu ZnO 

Zinek se v přírodě nachází ve formě sloučenin, z nichž nejrozšířenější je sulfid 

zinečnatý ZnS, který se vyskytuje jako minerál sfalerit nebo méně běžný wurtzit. Dalšími 

významnými rudami jsou smithsonit ZnCO3 a kalamín (zásaditý uhličitan zinečnatý). 

Zinek se také vyskytuje v minerálu zinkitu ZnO nebo frankinitu ZnO.Fe2O3, které 

už nejsou tak technicky významné jako předchozí minerály [15].  

Oxid zinečnatý se průmyslově vyrábí spalováním zinku [15]: 

Zn + ½ O2 = ZnO         (8) 

Uvedené reakce se využívá také při výrobě zinkové běloby (98 – 99 % ZnO). 

Kovový zinek se odpaří a jeho páry se následně oxidují v proudu kyslíku na oxid 

zinečnatý, který se ve formě prášku zachycuje v cyklónech a rukávkových filtrech [16]. 

ZnO lze dále získat při výrobě zinku ze sfaleritu jako vedlejší produkt. V laboratorních 

podmínkách lze ZnO připravit termickým rozkladem hydroxidu zinečnatého, uhličitanu 

nebo dusičnanu zinečnatého. ZnO je značně stabilním oxidem, neboť se rozkládá na páry 

zinku a kyslíku až při teplotě přibližně 1975 °C [16]. 
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Oxid zinečnatý je amfoterní, nerozpustný ve vodě a je také jako TiO2 bílým 

pigmentem. Přítomnost oxidu zinečnatého v nátěrových hmotách zabraňuje korozi. Dále 

se využívá ve fotokatalýze, při výrobě keramiky nebo je důležitou součástí při vulkanizaci 

kaučuku [17].  

ZnO je všestranný polovodič, který je široce využíván v mnoha aplikacích, jako 

jsou například solární články, elektrochemické články, plynové senzory, biosenzory nebo 

v elektrických a optických přístrojích. ZnO je levný polovodič typu n s wurtzitovou 

strukturou a pásem zakázané energie 3,37 eV. Nanočástice ZnO mohou absorbovat 

infračervené elektromagnetické vlny v rozmezí 2.45 – 18 GHz. Díky těmto vlastnostem 

je ZnO široce využíván k přípravě nanoprášků nebo ZnO filmů [18].  

Na základě studií bylo zjištěno, že ZnO je vhodnou alternativou k TiO2. 

Ve skutečnosti se ukázal být účinnějším fotokatalyzátorem než TiO2 při fotodegradaci 

pesticidů, herbicidů [19], či kyanidů [20]. Jeho největší výhodou je, že v porovnání s TiO2 

absorbuje širokou část UV spektra, jemuž odpovídá prahová hodnota 425 nm [21].  

Fotokatalytické vlastnosti ZnO jsou jiné než u TiO2, proto u ZnO nedochází k tak 

rychlé fotokatalytické degradaci použitého barviva, jako je tomu u TiO2. Nevýhodou ZnO 

je však nízká schopnost absorpce organokovových barviv do své nanokrystalické struktury 

[5].  

3.2.3. Vlastnosti částic oxidů železa 

Železo je v litosféře zastoupeno přibližně pěti procenty a po kyslíku, křemíku 

a hliníku je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem. Nachází se v mnoha minerálech, důležitými 

rudami jsou hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, limonit 2Fe2O3.3H2O, siderit FeCO3 a pyrit 

FeS2 [15]. 

Hematit, magnetit a goethit FeO(OH) jsou přítomny v mnoha minerálech, dokáží 

zpomalit transport znečišťujících látek v prostředí, vynikají vysokou sorpční kapacitou 

pro mnoho prvků, a proto patří mezi jedny z nejčastěji studovaných sorbentů [22].  

Oxidy železa se na zemském povrchu vyskytují hlavně ve formě magnetitu (Fe3O4) 

a maghemitu (γ-Fe2O3). S uvedenými oxidy se setkáváme ve formě nanokrystalů, které 

jsou produkovány například v důsledku sopečné erupce, při požárech, jsou obsaženy 

v emisích z dopravy a průmyslu [23]. Významné je zastoupení železa a jeho sloučenin 

především ve formě oxidů v odpadech z výroby železa a oceli. Tyto odpady vznikají 

při čištění odpadních plynů a jsou důležitou sekundární surovinou, využívanou zejména 
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ve stavebnictví a při výrobě surového železa. Řada z nich se vyznačuje nejen významným 

obsahem železa, ale také obsahem doprovodných prvků, např. sodík, draslík, zinek, 

kadmium, olovo, které jejich zpětné využítí v metalurgické výrobě znemožňují. Vysoký 

obsah především toxických kovů, případně organických sloučenin, řadí tyto odpady 

do kategorie nebezpečné a proto je značná část ukládána na skládky nebezpečných odpadů 

[24].  

Dalším odpadem z metalurgické výroby jsou strusky, které mají daleko širší využití 

než uvedené jemnozrnné metalurgické odpady. Vedle stavebnictví se uplatňují také díky 

své vysoké aktivitě, způsobené obsahem neželezných iontů a iontů těžkých kovů, jako 

sorbenty. Jejich vysoká aktivita souvisí s elektrochemickou různorodostí jejich povrchu 

a s rostoucím obsahem snadno hydrolyzujícího křemičitanu vápenatého [25]. Odpady 

z metalurgické činnosti proto byly studovány jako sorbenty iontů kovů, organických barviv 

nebo kyselin [26-28].  

Kal, jakožto vedlejší produkt ocelářského průmyslu, byl použit pro studium sorpce 

iontů těžkých kovů z roztoků. Z výsledků vyplynulo, že vysokopecní kal je vhodným 

a efektivním sorbentem pro ionty těžkých kovů v širokém rozmezí koncentrací a umožňuje 

jeho další využití, čímž by také došlo ke snížení výrobních nákladů [26]. 

Mezi odpadními materiály z oceláren je nejvíce zastoupena vysokopecní struska, 

v menším množství pak prach a kaly. Plyny vznikající při výrobě surového železa obsahují 

prach, který se před vypuštěním plynů do ovzduší eliminuje. Hrubé částice se odstraňují 

průchodem plynu přes komory, ve kterých je rychlost plynu snížena tak, aby došlo 

k usazování vysokopecního prachu. Jemnější částice obsažené v plynu se odstraňují 

v mokrých pračkách. Tento odpadní materiál je označen jako vysokopecní kal. Uvedené 

odpady byly aktivovány a po úpravě studovány jako potenciální sorbenty organických 

barviv. Tyto odpady však nebyly ani po úpravě vhodnými sorbenty pro testovaná 

organická barviva a to hlavně z důvodu jejich nízké porozity a malého specifického 

povrchu [27]. 

Pro odstranění mědi a niklu z roztoků byla naopak úspěšně využita jako vhodný 

sorbent aktivovaná struska [28].  

Vysokopecní kal byl autory Radjenovicem a kol. [29] testován jako sorbent 

s využitím roztoků obsahujících kyselinu octovou a citronovou. Výsledky studie 

vyhodnotily adsorpci kyselin na vysokopecní kal jako vhodný aktivační postup pro úpravu 
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povrchu sorbentu s jeho dalším využitím jako potenciálního sorbentu pro čištění odpadních 

vod [29]. 

Kromě výše zmíněného využití odpadů z metalurgické výroby jako sorbentů, lze 

tyto odpady použít k vytvoření briket. Z jemnozrnného vysokopecního a konvertorového 

kalu lze v kombinaci s vhodnými pojivy vytvořit brikety, které lze zrecyklovat a zpětně 

použít jako surovinu do vysoké pece [30]. 

Následné využití odpadů z metalurgické výroby, buď jako sorbentů nebo ve formě 

směsných briket, by pomohlo snížit množství odpadů, které se běžně ukládá na skládky 

nebezpečných odpadů a tím také eliminovat nepříznivý dopad na životní prostředí.  

Pozitivní vlastnosti oxidů železa se v posledních desetiletích využívají také u uměle 

připravených nanočástic, které jsou vyráběny pro praktické využití v energetice, ekologii 

nebo medicíně. Nanočástice oxidu železitého vykazují supermaramagnetické chování při 

průměru menším než ~ 30 – 40 nm, což v praxi znamená, že po odstranění magnetického 

pole své magnetické vlastnosti ztrácí [31]. Přínosy nanočástic oxidů železa jsou velmi 

významné. Magnetické nanočástice vynikají kromě výše zmíněného superparamagnetismu 

také nízkou až zanedbatelnou toxicitou [31], proto jsou studovány nejen pro využití 

v technologických aplikacích, pro bioseparaci, ale také jako nosiče léků, kontrastní látky 

v magnetické rezonanci nebo při léčbě rakoviny [31-33].  

Uvedené nanočástice jsou také čím dál tím častěji využívány k čištění odpadních 

vod. Odstraňování polutantů z roztoků pomocí vhodně zvolených sorbentů je levnější než 

jejich eliminace například pomocí srážení, iontové výměny nebo separace membránou. 

Sorpce je levná a lze ji poměrně snadno realizovat. Navíc při použití sorbentu ve formě 

nanočástic většinou dochází ke zvětšení jeho povrchu a tím také k nárůstu efektivity [34]. 

Během chemisorpce vznikají na povrchu oxidů železa hydroxylové skupiny, které jsou 

příčinou sorpčních vlastností [35]. Použití nanočástic oxidů železa má navíc další výhodu, 

protože díky magnetickým vlastnostem je lze jednoduše i s nasorbovanými polutanty 

odebrat z roztoku pomocí magnetického pole [34, 36]. 

3.2.4. Potenciální rizika použití nanočástic 

Jedinečnou vlastností nanočástic je jejich extrémně velký specifický povrch, 

což umožňuje dosažení lepších vlastností materiálů a jejich využití pro širokou škálu 

aplikací. Avšak v důsledku jejich vysoké povrchové energie a velkého povrchu 

v objemovém poměru dochází k velké tendenci shlukování, což jejich použití naopak 

omezuje [37]. Nanočástice mohou dále díky své velikosti procházet buněčnými 
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membránami a znamenat tak potenciální riziko pro živé organismy. Ačkoliv někteří autoři 

uvádějí, že toxicita nanočástic nesouvisí s jejich velikostí [38-40], ze studií [41-44] 

vyplývá, že nanočástice TiO2 i ZnO toxicitu vyvolávají. Toxicita nanočástic souvisí nejen 

s jejich velikostí, tvarem, ale také modifikací (TiO2 ve formě anatasu vyvolal větší toxicitu 

než ve formě rutilu [41]) i přes to, že v suspenzích agregují [41-44]. 

Další sledování toxikologických účinků nanočástic prokázalo, že tyto částice působí 

podobnými oxidačně toxikologickými mechanismy a účinky jsou závislé na jejich 

fyzikálně-chemických vlastnostech, jako je specifický povrch, vlastnosti daných kovů, 

stejně jako velikost nanočástic. Důležitým faktorem ovlivňujícím toxicitu nanočástic 

je také jejich chemické složení [45]. Kov nebo oxid kovu může po proniknutí do buněk 

organismu reagovat a rychle se rozpustit. Získané meziprodukty jsou pravděpodobnou 

příčinou vzniku volných radikálů, které mohou vyvolat ultrastrukturální změny a poškodit 

buňky [46].  

Kromě toho, způsoby expozice, například orální podávání, kontakt s kůží nebo 

vdechování, mají odlišné specifické toxikologické dopady [47, 48].  

Autoři Xiong a kol. [42] sledovali akutní toxicitu, oxidační stres a oxidační 

poškození nanočástic a jejich množství na Dániu Pruhovaném. Ze studie vyplynulo, 

že ačkoli distribuce velikosti nanočástic v suspenzi byla podobná objemnějším částicím, 

akutní toxicita nanočástic TiO2 byla větší než u objemových TiO2, které byly v podstatě 

netoxické. Nanočástice TiO2 byly schopné vyvolat toxické účinky bez vniknutí do buňky 

a extracelulární ·OH vygenerované nanočásticemi TiO2 mohou způsobit oxidační 

poškození přímo na buněčných membránách tkáně žaber testovaných organismů.  

Další studie prokázala, že u myší vystavených působení nanočástic TiO2, 

se nanočástice hromadily v jejich plicích, kde způsobily záněty a krvácení [43]. 

Podobné účinky vyvolávají také nanočástice ZnO, které působí toxicky na vývoj 

Dánia Pruhovaného, přispívají oxidačním stresem a poškozují DNA jeho v larvách [49]. 

Nanočástice ZnO vyvolávají také závažné toxické účinky in vivo, přičemž cílovými 

orgány pro tyto částice bývají plíce, játra a ledviny [47]. 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že nanočástice TiO2 i ZnO působí 

na testované organismy toxicky. Oba fotoaktivní oxidy se však navzájem svými toxickými 

účinky výrazně odlišují. ZnO může uvolňovat ionty zinku do buněčného kultivačního 

média, což může vést k většímu poškození buněk. Kromě toho, nanočástice s kladným 

nábojem obvykle pronikají do buněk snáze než nanočástice nabité záporně, proto mají 



10 
 

nanočástice ZnO (bod nulového náboje cca 9,3) větší potenciál pro vniknutí do buňky 

a jejího poškození, než nanočástice TiO2 (bod nulového náboje cca 6,5) [48, 50]. 

Což koresponduje s výsledky autorů [44, 51, 52], že nanočástice ZnO vykazují vyšší 

toxické účinky než nanočástice TiO2. 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, toxicita nanočástic oxidů železa je nízká, 

dosud však nemůže být správně stanovena, protože výsledky studií in vitro jsou často 

protichůdné, studie in vivo jsou vzácné a lidské epidemiologické studie téměř neexistují 

[53]. 

Protože doposud nebyl zcela jednoznačně objasněn negativní vliv nanočástic 

na lidský organismus, je vhodné vázat nanočástice do formy kompozitů, čímž se usnadní 

manipulace s materiálem, vytvořený kompozit tak získá další doplňkové funkce a sníží 

se také případné riziko negativního působení nanočástic.  

3.3. Kompozitní materiály 

Kompozitní materiály jsou heterogenní materiály složené ze dvou a více odlišných 

složek. Jednotlivé složky musí být v kompozitech obsaženy alespoň z 5 % a významně 

se odlišovat svými mechanickými, fyzikálními nebo chemickými vlastnostmi od vlastností 

jednotlivých složek [54]. Základní složkou kompozitu je matrice, na kterou se vhodnými 

metodami ukotvují další složky a finální kompozit pak vykazuje nové a lepší vlastnosti, 

než by vykazovala každá jednotlivá složka zvlášť.  

Kompozitní materiály mají své uplatnění téměř ve všech odvětvích, od stavebnictví, 

přes rozmanité průmyslové aplikace, v letectví, při ochraně životního prostředí nebo 

v lékařství. Každé odvětví má svá specifika a kompozity proto mohou být na bázi dřeva, 

keramiky, grafenů či oxidů, jílů nebo s kovovou matricí [54]. Právě jílové minerály jsou 

velmi často používány při přípravě kompozitů a to hlavně díky jejich snadné dostupnosti, 

nízké ceně a biokompatibilitě. 

3.4. Jílové minerály 

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

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

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

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

jejich plasticitu nebo tvrdnutí. Mezi tyto minerály patří například krystalické 

i nekrystalické modifikace SiO2, minerály skupin alofánů, živce, zeolity, karbonáty nebo 
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oxidy a hydroxidy železa a hliníku. Na rozdíl od fylosilikátů bývají obvykle minoritními 

složkami jílů [55]. 

Jílové minerály se vyskytují ve formě jemných částic, obvykle menších než 2 μm. 

Jsou to hlinitokřemičitany s vrstevnatou strukturou, kde jsou jednotlivé vrstvy složeny 

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

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

jsou obsazeny atomy kyslíků nebo hydroxylových skupin [55].  

3.5. Fylosilikáty 

Struktura fylosilikátů je vybudována z tetraedrů [TO4]
m- a oktaedrů [MA6]

n-. 

Písmenem T jsou v zápise tetraedru označeny centrální kationty tetraedrů, z nichž 

nejčastější je Si4+ a dále to mohou být také Al3+, Fe3+, Ge4+. Centrální kationty oktaedrů 

jsou v zápise označeny M a jsou obsazovány například Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, v menší 

míře také Mn2+, Ca2+, Li+. Označení aniontů je zde proto, neboť ve fylosilikátech vystupují 

jako některé anionty oktaedrů nejen O2- ale také OH- nebo F- [55]. 

Do velmi obsáhlé skupinu fylosilikátů, které se liší strukturou, patří skupina 

serpentinu-kaolinitu. Patří zde minerály s trioktaedrickým typem sítí (lizardit, cronstedtit, 

nepouit, nevrstevnatý antigorit a chrysotil) a s dioktaedrickým typem sítí (kaolinit, dickit, 

nakrit a halloysit). Jsou to minerály, které obsahují vrstvy typu 1:1, tedy jednu síť 

tetraedrickou propojenou s jednou sítí oktaedrickou přes apikální kyslíky, a v mezivrství 

mohou být nejvýše molekuly vody. Na povrchu vrstev neexistují nenasycené valence 

a iontová výměna je možná jen v omezené míře na přerušených nenasycených vazbách 

na okrajích vrstev. Molekuly vody nemohou do mezivrství pronikat a proto tyto minerály 

nebobtnají [55]. Minerály uvedené skupiny sice nejsou tak výbornými sorbenty jako 

minerály skupiny smektitů, ale zejména kaolinit je široce využíván nejen při výrobě 

kompozitních materiálů používaných k degradaci kontaminantů.  

3.5.1. Kaolinit 

Kaolinit Al2Si2O5(OH)4 je 1:1 vrstevnatý hlinitokřemičitan skupiny serpentinu-

kaolinitu. Kromě oxidů hliníku a křemíku může obsahovat také další příměsi, jako jsou 

například oxidy hořčíku, draslíku, vápníku nebo titanu. Mikrokrystalky kaolinitu jsou 

velké 2 mikrometry a skládají se asi z padesáti silikátových vrstev, které zprostředkovávají 

vodíkové můstky a van der Waalsovy síly. Každá vrstva se skládá z hlinitanových 
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oktaedricky uspořádaných podvrstev, bezprostředně sousedícími s uspořádanými 

podvrstvami křemičitanových tetraedrů. Struktura kaolinitu je znázorněna na Obr. 2 [55]. 

 

Obr. 2. Vrstevnatá struktura kaolinitu. Tetraedrické sítě jsou propojeny s dioktaedrickou 

sítí do vrstvy 1:1. Řez podle roviny (1 0 0) [55] 

Atomy kyslíku jsou ve formě hydroxylových skupin vázány výhradně k atomům 

hliníku. Nejvíce hydroxylových skupin je umístěno na hlinitanech, které jsou ukončeny 

na ploše (0 0 1) a přiléhají k sousedním vrstvám spojených vodíkovými vazbami [55]. 

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

Malá adsorpce vyměnitelných bází je podmíněna defekty vazeb na okrajích základních 

strukturních jednotek a závisí na stupni krystalinity. Podle pravidelnosti uspořádání 

základních dvojvrstev nad sebou se rozlišují dva krajní strukturní typy: 

• Kaolinit T, který je triklinický a dobře uspořádaný. 

• Kaolinit pM, pseudomonoklinický, ve kterém nastává posun hlavně ve směru osy b [55]. 

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

Povrch kaolinitu může vykazovat náboj, který může být stálý a nezávislý na pH, 

nebo proměnlivý a závislý na pH. S povrchovým nábojem také souvisí uvolňování hliníku 

z kaolinitu. Izomorfní substituce Si(IV) za Al(III) v tetraedrických pozicích vyvíjí 

permanentní negativní náboj uvnitř siloxanové vrstvy a způsobuje kationtovou výměnnou 

kapacitu kaolinitu, která je v porovnání s jinými jílovými minerály velmi malá. Původ 

nestálého náboje je důsledkem reakcí, které se vyskytují mezi povrchovými 

ionizovatelnými skupinami na okrajích nebo hranách bazální roviny a ionty nebo ligandy 

přítomnými ve vodných roztocích. Acidobazické vlastnosti uvedených skupin jsou 

zodpovědné za pozitivní či negativní původ povrchového náboje a jeho závislosti na pH. 

Elektroneutralita krystalových hran vede k přeměně volných kyslíků do křemičitanových 

(SiOH) nebo hlinitanových (AlOH) skupin a k adsorpci molekul vody [56].  

Vlastnosti koncových skupin na hranách kaolinitu jsou složité. Volné atomy 

na koncových skupinách vyvažují rovnováhu mezi vazbou s protony nebo molekulami 
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vody. Vlastnosti a chování hliníku přítomného na hranách kaolinitu jsou velmi rozdílné. 

Hliník, který se uvolní do roztoku, může být adsorbován zpět za podmínek, které se blíží 

neutrálním podmínkám. Pod hodnotou pH 4,5 se hliník může vyměnit na místech 

kationtové výměnné kapacity. Při vyšších hodnotách pH se může hliník nasorbovat 

na hranách na povrchu a ovlivnit chování hlinitanových skupin. V přesycených roztocích 

může dále dojít k vysrážení hliníku ve formě Al(OH)3 v křemičitanové vrstvě [56].  

Hliník má v křemičitanech vzhledem ke svému amfoternímu chování dvojí funkci. 

V tetraedrech [AlO4] se projevuje jeho kyselý charakter, přičemž náboj vznikajících 

aniontů (hlinitanů) je kompenzován kationty Ca2+, Mg2+, Na+ nebo K+. V oktaedrickém 

uspořádání je atom hliníku koordinován šesti atomy kyslíku a projevuje se jeho zásaditý 

charakter. Hliník tedy zastává funkci kationtů a vznikají hlinité soli. V muskovitu, který 

je také přítomen v kaolinitu, tuto funkci zastává draslík [15]. 

Kalcinací kaolinitu dochází ke ztrátě hydroxylové vody a lze tak připravit různě 

aktivní produkt. Mezi přednosti kalcinovaného kaolinitu patří vysoká bělost, vysoká 

žáruvzdornost, chemická odolnost a přírodní obsah Al2O3 dosahuje až 45 % [57]. 

Během kalcinace kaolinitu při 400 – 700 °C dochází k dehydroxylaci a přeměně 

kaolinitu na metakaolinit [58, 59]: 

Al2Si2O5(OH)4    C700400
 Al2Si2O5(OH)xO2-x + (2 – x/2)H2O   (9) 

s nízkou hodnou x (okolo 10 % zbytkových hydroxylových skupin 

v metakaolinitu). 

Neuspořádaná struktura metakaolinitu vykazuje velký reaktivní potenciál. Možný 

mechanismus strukturálních změn na začátku dehydroxylace je znázorněn na Obrázku 3. 

 

Obr. 3. Schématické znázornění prvního kroku dehydroxylace kaolinitu [60]  
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Při teplotě okolo 925 °C se z metakaolinitu vytváří Al-Si spinelové fáze [59]: 

2 (Al2O3.2SiO2)    C1050925
 2 Al2O3.3SiO2 + SiO2 (amorfní)   (10) 

K tvorbě mulitu dochází při teplotě nad 1050 °C: 

3 (2Al2O3.3SiO2)    C1050
 2 (3Al2O3.2SiO2) + 5 SiO2    (11) 

Krystalizace crystobalitu z amorfního oxidu křemičitého začíná nad teplotou okolo 

1200 °C: 

SiO2 (amorfní)    C1200
 SiO2 (crystobalit) [59]     (12) 

Tepelný rozklad kaolinitu na termodynamicky stabilní fáze, např. mulit 

a crystobalit, je mnohem komplikovanějším procesem, než je uvedeno v předchozích 

rovnicích. Odstraňováním zbývajících hydroxylových skupin z metakaolinitu současně 

vzniká několik fází a mulit se vytváří několika mechanismy. Kromě experimentálních 

podmínek (rychlost ohřevu, hmotnost vzorku, použitá metoda) je průběh procesu 

ovlivňován také dalšími faktory, např. původní strukturou kaolinitu, tlakem, parciálním 

tlakem vodní páry, mechanickým ošetřením nebo zpracováním vzorků [59]. 

Využití kaolinitu je velmi rozsáhlé v medicíně, zemědělství, stavebnictví, 

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

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

v chemickém průmyslu, nebo substrátem pro ukotvení fotoaktivních nanočástic TiO2, ZnO, 

nanočástic oxidů železa a dalších [61-64]. Kaolinit je, stejně jako další jílové minerály, 

díky velkému specifickému povrchu, chemické a mechanické stabilitě a vrstevnaté 

struktuře také vhodným adsorbentem pro ionty těžkých kovů a organické i biologické 

sloučeniny [65]. 

S pokrokem nejen v oblasti nanotechnologií a se zvýšenou potřebou udržitelného 

rozvoje, poskytují jílové minerály, přírodně se vyskytující i jejich umělé varianty, naději 

na další zlepšování kvality lidského života i životního prostředí [66]. Důraz je přitom 

kladen zejména na minimalizaci a odstraňování kontaminantů z životního prostředí.  

Jílové minerály jsou rovněž vhodnými substráty pro ukotvení různorodých látek 

od organických sloučenin, přes oxidy kovů [67, 68]. Velmi přínosné jsou kompozity 

s oxidy kovů, které vynikají svými fotokatalytickými vlastnostmi a lze je využít například 

při odstraňování fenolů [69], organických polutantů [71], nebo k fotokatalytické redukci 

CO2 [61, 71].  
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3.6. Fotoaktivní kompozity kaolinit/oxid kovu  

Oxidy titaničitý i zinečnatý jsou oxidy s výbornými fotoaktivními vlastnostmi, 

které jsou ještě výraznější po jejich ukotvení ve formě nanočástic na jílový minerál, 

v tomto případě kaolinit [61, 68]. S ohledem na použití kompozitu v oblasti fotokatalýzy 

je důležitá jak fotoaktivita kompozitů kaolinit/TiO2 nebo kaolinit/ZnO tak také stabilita 

v prostředí, ve kterém se používají.  

Jílové minerály jsou obecně výbornými sorbenty, ale jejich odstranění z roztoku 

po sorpci je možné buď filtrací, nebo centrifugací, což omezuje jejich využití. Proto, jak již 

bylo uvedeno výše, jsou na jejich povrch vázány částice oxidů železa, které lze po sorpci 

odstranit pomocí magnetického pole. Sorpční vlastnosti některých přírodních materiálů 

se po úpravě oxidy železa zvýší [72, 73]. Na druhou stranu existují studie, kde přítomnost 

oxidů železa na povrchu jílových minerálů způsobila například sníženou sorpční kapacitu 

nebo špatnou dispergovatelnost, což omezuje jejich využití při čištění odpadních vod nebo 

kontaminovaného prostředí. Tyto nevýhody lze však vhodnými úpravami odstranit 

a kompozity se nadále mohou využívat jako efektivní sorbenty [74]. 

Magnetická modifikace adsorbentu je velmi důležitou úpravou, která posílí 

funkčnost materiálu, sníží náklady technologie čištění a zlepší manipulaci s adsorbentem. 

Magnetické separační techniky našly své uplatnění v mnoha rozmanitých aplikacích jako 

je odstraňování barviv rozpustných ve vodě, v katalýze nebo jako sorbenty iontů těžkých 

kovů z vod [75-78]. Magneticky modifikované sorbenty lze díky magnetickým 

vlastnostem i s nasorbovanými polutanty jednoduše odstranit pomocí magnetického pole.  

Podle způsobu využití kompozitních materiálů je vhodné navrhnout postup 

testování stability připraveného kompozitu. Uvolňování nanočástic z kompozitu 

je nežádoucí, proto důležitým parametrem je kontrola jeho soudržnosti. 

3.7. Strategie testování kompozitních materiálů 

Nejen z důvodu snadnější manipulace jsou nanočástice ukotvovány na povrch 

jílových minerálů. Jejich ukotvením se také sníží případný negativní vliv na životní 

prostředí i zdraví [23]. Avšak i nanočástice ukotvené na jílech mohou vyvolat toxicitu 

a oxidativní stres u buněk nebo vodních organismů [79]. I přes všechna uvedená pozitiva 

je třeba sledovat jejich potenciální nebezpečnost.  

V uvedených kompozitech je zastoupen hliník ve formě Al2O3, který spolu s SiO2 

tvoří základní strukturu kaolinitu. I když je zastoupení hliníku v litosféře velmi významné, 
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(samotný kaolinit obsahuje kolem 35 % Al2O3), ještě donedávna se považoval za prvek 

netoxický z důvodu jeho výskytu ve formách těžko dostupným živým organismům. 

S výskytem kyselých dešťů a širokým využíváním hlinitých solí však došlo k výraznému 

zvýšení přítomnosti reaktivních forem těchto iontů ve vodě i v potravinových řetězcích 

[80]. Při poklesu pH se rozpouští a ve vyšších koncentracích negativně ovlivňuje vodní 

ekosystém [81, 82]. 

Soudržnost připraveného materiálu lze hodnotit pomocí teoretických postupů, mezi 

které patří například molekulární modelování. Modelovací strategie zahrnuje veškeré 

nakládání s modelem od jeho stavby, přes geometrickou optimalizaci, až po výpočty 

energií a další analýzy, které jsou na optimalizovaném modelu prováděny. Modelovací 

strategie se mění v závislosti na případech a pouze její vhodné nalezení pro daný problém 

zajišťuje dosažení věrohodných výsledků [83]. Teoretickými postupy však nelze stanovit 

riziko materiálů na životní prostředí. 

Pro stanovení negativních účinků v životním prostředí jsou vhodnější akvatické 

nebo terestrické testy toxicity. Při použití pouze akvatických zkoušek však může být 

podhodnocen toxický účinek málo rozpustných nebo nerozpustných látek ve vodě, zatímco 

terestrické zkoušky zahrnují také efekt matrice. Matrice samotná, bez ohledu na přítomnost 

kontaminantů, může mít negativní vliv na organismy nebo může ovlivňovat chování 

kontaminantu. Kontaktní zkoušky jsou vhodné pro testování látek a vzorků, které přichází 

do styku s půdními ekosystémy, pro testování toxicity různých typů pevných odpadů 

a kontaminovaných zemin [84]. Tímto postupem však nelze určit kvalitu ani kvantitu 

uvolněných kontaminantů z testovaného materiálu.  

Mezi nejlepší strategie pro zjištění soudržnosti kompozitu a stanovení množství 

uvolněných prvků patří laboratorní testy. Laboratorními testy lze simulovat přírodní 

podmínky a tedy chování materiálu při styku s různým prostředím. Spadají zde jak 

normované metody, tak také metody nenormované, kterými se připravují extrakty 

definovaným postupem, avšak tento postup není nijak závazný. Postupy se snaží simulovat 

různé děje a lze jimi korigovat postupy normované [85]. 

Pro studium stability materiálu za různých podmínek jsou vhodnými metodami 

testy vyluhovatelnosti. Na jakýkoliv materiál lze nahlížet jako na odpad a hodnotit jej 

podle legislativy České republiky ČSN EN 12457-4 [86], která je českou verzí evropské 

normy EN 12457-4:2002 [87]. Tato metoda je z hlediska reprodukovatelnosti obtížná, 

ale stále zůstává základem pro vytvoření testovací strategie. Testy vyluhovatelnosti lze 
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podle potřeby provádět při různém poměru kapalina, pevná fáze nebo lze kapalnou fázi 

upravit v celém rozmezí hodnot pH [88-90]. 

K předběžnému určení chování materiálu v životním prostředí, v němž se stále 

vyskytují kyselé deště, je možno tyto podmínky simulovat také laboratorně. Pro modelaci 

kyselých dešťů se obvykle používá kyselina sírová a dusičná v poměru 4:1 a v rozmezí pH 

2,5 – 7,05 [91-93]. Na základě dlouhodobého pozorování se na území České republiky 

pohybuje hodnota pH kyselých dešťů kolem 3,95 [94].  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Použitá instrumentální technika 

Chemická analýza pevné fáze 

Chemické složení testovaných kompozitů a kaolinitu bylo stanoveno pomocí 

energiově disperzního fluorescenčního spektrometru (XRFS) SPECTRO XEPOS. 

Kompozit kaolinit/TiO2 byl dále podroben úplnému rozkladu ve směsi kyselin a vápník, 

hořčík a sodík byly stanoveny v roztoku pomocí atomového emisního spektromektru 

s indukčně vázaným plasmatem (AES-ICP). 

Úplnému rozkladu v HF (40 % p.a. MACH CHEMIKÁLIE, s.r.o.) a HNO3 (65 % 

p.a. MACH CHEMIKÁLIE, s.r.o.) byl podroben i kompozit kaolinit/FexOy, ve kterém byl 

stanoven celkový obsah železa pomocí atomového absorpčního spektrometru 

s plamenovou atomizací UNICAM 969 (UNICAM, UK). Stanovení dvojmocného železa 

v kompozitu kaolinit/FexOy bylo stanoveno podle normy ČSN 722041 [95]. 

Rentgenová prášková difrakční analýza (XRPD) 

Difrakční záznamy kompozitů a kalcinovaného kaolinitu byly pořízeny pomocí 

rentgenového práškového difraktogramu Bruker D8 Advance (Bruker AXS, Germany) 

doplněného o širokoúhlý poziční citlivý detektor VÅNTEC 1. Měření probíhalo 

v reflektivním módu a práškové vzorky byly lisovány v rotačním držáku. Pomocí databáze 

PDF 2 Release 2004 (International Centre for Diffraction Data) bylo stanoveno fázové 

složení. 

Infračervená spektrometrie (IČ) 

Infračervená spektra kompozitů a kaolinitu před a po výluzích byla pořízena 

pomocí infračerveného spektrometru FTIR 2000 Perkin Elmer. Vzorky byly měřeny 

ve formě tablet s KBr (for IR spectroscopy, Fluka Chemika, Switzerland) v poměru 1,5 mg 

vzorku:298,5 mg KBr. Charakteristické pásy byly popsány pomocí Databáze spekter [96]. 

Morfologie studovaných kompozitů 

K detailnějšímu studiu povrchu kompozitů s obsahem nanočástic TiO2 a ZnO byl 

použit řádkovací elektronový mikroskop PHILIPS XL.30 s rentgenovým spektrometrem 

EDAX, který umožňuje měřit vzorky v režimu sekundárních elektronů (SE) nebo 

odražených elektronů (BSE). Kompozity kaolinit/TiO2 a kaolinit/ZnO byly měřeny 
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v režimu SE. Nevodivé vzorky byly naprášeny zlatem a palladem v naprašovačce Sputter 

Coater SC 7640. 

Pro detailnější morfologii kaolinitu a kompozitu kaolinit/FexOy a detekci nanočástic 

FexOy byl použit JEOL 2010F (Jeol Ltd., Japan) vybavený LaB6 katodou a CCD kamerou 

Keenview G2. Morfologická analýza byla realizována Přírodovědeckou fakultou 

Univerzity Palackého v Olomouci.  

Analýza výsledných extraktů 

Ve výsledných extraktech získaných loužením kompozitů a kalcinovaného 

kaolinitu bylo měřeno pH pomocí pH metru GRYF 158.  

Ke stanovení koncentrací Al, Si, Ti, Fe, Na, K a Mg, které se uvolnily 

z testovaných kompozitů do výsledných extraktů byl použit AES-ICP Spectro Ciros Vision 

EOP. 

Plamenová AAS UNICAM 969 (UNICAM, UK) byla použita pro stanovení 

koncentrací zinku, který se uvolnil z kompozitů s obsahem nanočásti ZnO, ve výsledných 

extraktech. 

Vodné výluhy kompozitů s obsahem nanočástic TiO2 byly dále rozšířeny o testy 

akutní akvatické toxicity. 

4.2. Charakteristika použitých materiálů  

4.2.1. Kompozit kaolinit/TiO2 

Fotoaktivní kompozit kaolinit/TiO2 byl připraven smícháním 50 g jílového 

minerálu kaolinitu (LB MINERALS, s.r.o. Horní Bříza, Česká Republika), který byl 

vysušen při 105 °C a odpovídajícím objemem TiOSO4 (PRECHEZA, a.s.). TiOSO4 sloužil 

jako prekurzor nanočástic TiO2 (102 g TiO2 na 1 dm3 suspenze). Finální kompozit byl 

vysušený při teplotě 105 °C (KATI16) nebo kalcinovaný při 600 °C (KATI66), přičemž 

kalcinovaný kompozit vykazoval vyšší fotoaktivitu. Podrobná příprava a charakterizace 

kompozitu jsou detailně popsány v článku Mamulové a kol. [68].  

Složení jílového minerálu kaolinitu a výsledných kompozitů bylo stanoveno 

pomocí XRFS, vyjímkou jsou prvky Ca, Mg a Na, které byly stanoveny po úplném 

rozkladu ve směsi kyselin metodou AES-ICP. Složení kaolinitu a kompozitů KATI16 

a KATI66 je uvedeno v Tab. 1.  
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V kompozitech KATI16 a KATI66 vzrostl výrazně obsah TiO2. Zároveň přibylo 

hmotnostní % SO3, které pochází z TiOSO4 použitého při přípravě kompozitu. 

Tab. 1. Složení kaolinitu sušeného při teplotě 105 °C (K1), kaolinitu kalcinovaného 

při teplotě 600 °C (K6) a fotoaktivního kompozitu s obsahem TiO2 sušeného při 105 °C 

(KATI16) a kalcinovaného při 600 °C (KATI66) ve formě oxidů 

 
K1 

[hm. %] 

K6  

[hm. %] 

KATI16 

[hm. %] 

KATI66 

[hm. %] 

Al2O3 35,3 ± 1,0 41,0 ± 1,0 11,9 ± 0,2 13,5 ± 0,3 

SiO2 49,8 ± 1,0 52,7 ± 1,0 18,5 ± 0,4 22,1 ± 0,4 

TiO2 0,89 ± 0,02 0,98 ± 0,02 51,0 ± 1,0 58,3 ± 1,2 

Na2O 0,07 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,46 ± 0,05 0,38 ± 0,04 

K2O 1,21 ± 0,2 1,36 ± 0,2 0,38 ± 0,1 0,45 ± 0,1 

MgO 0,16 ± 0,04 0,21 ± 0,04 0,07 ± 0,01 0,05 ± 0,01 

SO3 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,94 ± 0,01 0,31 ± 0,01 

CaO 0,12 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,04 ± 0,01 

Fe2O3 0,57 ± 0,1 0,65 ± 0,1 0,21 ± 0,1 0,24 ± 0,1 

ZŽ 11,7 ± 0,5 10,2 ± 0,5 16,0 ± 0,3 4,6 ± 0,1 

 

Difrakční záznam kaolinitu, kalcinovaného kaolinitu, kompozitu vysušeného 

při 105 °C KATI16 a kalcinovaného při 600 °C KATI66 znázorňuje Obr. 4. 
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Obr. 4. Difrakční záznam: kaolinit (K1), kaolinit kalcinovaný při 600 °C (K6), kompozit 

sušený při teplotě 105 °C (KATI16) a kompozit kalcinovaný při teplotě 600 °C (KATI66).   

K-kaolinit, M-muskovit, Q-křemen, A-anatas 

Ve vzorku kaolinitu K1 a K6 je přítomen kaolinit, křemen a muskovit, což jsou 

typické příměsi doprovázející kaolinit, což dokládá difrakční záznam uvedený na Obr. 4. 

Přítomnost těchto příměsí, ale také prvků v kaolinitu, je způsobena vytvářením kaolinitu 

v přírodě, neboť kaolinit vzniká zvětráváním alkalických živců, například podle následující 

rovnice [15]: 

2 K[AlSi3O8] + 2 H2O + CO2 = Al2(OH)4Si2O5 + 4 SiO2 + K2CO3   (13) 

Difrakční záznam dokazuje přítomnost TiO2 v obou kompozitech KATI16 

a KATI66, který se projevil píkem anatasu v intervalu 2Ɵ = 29 – 30°. U kompozitu, který 

obsahuje více než 50 hm. % TiO2, klesla hm. % kaolinitu i uvedených příměsí (Tab. 1), 

což se dále projevilo ve snížení intenzity píků na difrakčním záznamu. V případě kaolinitu 

a kompozitu kalcinovaných při 600 °C, se intenzity píků kaolinitu snížily nebo zcela 

vymizely. V průběhu zahřívání kaolinitu přibližně nad 470 °C dochází k jeho 

dehydroxylaci a vzniku nové amorfní fáze – metakaolinitu. Kalcinací kompozitu při teplotě 

600 °C narostl pík TiO2 ve formě anatasu.  
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Porovnání IČ spekter obou kompozitů s původním kaolinitem sušeným při 105 °C 

a kaolinitem kalcinovaným při 600 °C znázorňují Obr. 5 a 6.  

 

Obr. 5. IČ spektrum původního kaolinitu vysušeného při 105 °C (K1) a kompozitu 

vysušeného při 105 °C (KATI16) 

Obr. 5 znázorňuje spektrum čistého kaolinitu a kompozitu s nanočásticemi TiO2 

(KATI16). Pásy s maximem při 3696 cm-1, 3668 cm-1, 3654 cm-1, 3620 cm-1 a 937 cm-1, 

912 cm-1 odpovídají vibracím vnitřních a vnějších vazeb Al-OH, pásy s maximy    

1107 cm-1, 1032 cm-1, 1007 cm-1, 796 cm-1, 470 cm-1 a 430 cm-1 náleží vibracím vazeb    

Si-O a pásy 756 cm-1, 699 cm-1, 538 cm-1 jsou vibrace Si-O-Al(IV) vazeb [96]. Spektrum 

kompozitu KATI16 vzhledem k nízkému obsahu TiO2 je velmi podobné spektru 

původního kaolinitu (K1). Antisymetrické valenční vibrace Si-O-Ti při 950 cm-1 nelze 

pozorovat pravděpodobně z důvodu malého počtu těchto vazeb v připraveném kompozitu 

[69, 97]. Pás v oblasti 550 cm-1 znázorňuje valenční vibrace Ti-O patřící TiO2. 

Charakteristické pásy anatasu mají široké rozmezí v oblasti 810 – 603 cm-1 [96].  
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Obr. 6. IČ spektrum kaolinitu kalcinovaného při 600 °C (K6) a kompozitu kalcinovaného 

při 600 °C (KATI66) 

V případě kalcinovaných materiálů (KATI66 a K6), jejichž IČ spektra znázorňuje 

Obr. 6, došlo k vymizení pásů v oblasti 3700 – 3600 cm-1 náležící vazbám –OH skupin 

z důvodu odpaření vody a tvorby metakaolinitu [58]. Změny pásů v oblasti                 

1250 – 400 cm-1 jsou zapříčiněny tvorbou metakaolinitu, která vedla ke změnám 

koordinace Al3+ z oktaedrické v kaolinitu na tetraedrickou v metakaolinitu. Maxima 

v oblasti 1079 cm-1 a 1067 cm-1 odpovídají amorfnímu SiO2 [68]. Z IČ spektra lze potvrdit 

přítomnost TiO2 v kompozitu KATI66 v oblasti 800 – 560 cm-1, což je oblast 

charakteristická pro pásy TiO2 ve formě anatasu.  
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Obr. 7. SEM a EDS kompozitu KATI66, zvětšení 15 000x [68] 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) (Obr. 7) doplněný 

o spektrum získané energiovým disperzním spektrometrem (EDS) dokazuje přítomnost 

nanočástic TiO2 v kompozitu KATI66. Z výsledků autorů Mamulová a kol. [68] 

vyplynulo, že nanočástice TiO2 jsou navázány hlavně na hranách kaolinitu. 

4.2.2. Kompozit kaolinit/ZnO 

Kaolinit (LB MINERALS, s.r.o. Horní Bříza, Česká Republika) byl vysušen 

při 105 °C a podroben termické hydrolýze s bezvodým ZnCl2 (lach:ner, s.r.o.) a NaOH 

(lach:ner, s.r.o.). Výsledné kompozity s obsahem 10 hm. % (KAZn11), 30 hm. % 

(KAZn13) a 50 hm. % (KAZn15) ZnO byly promývány destilovanou vodou, aby vodivost 

filtrátu klesla pod 100 µS.cm-1. Kompozity byly následně sušeny při 105 °C po dobu 

24 hodin [98]. Chemické složení původního kaolinitu a kompozitu s rozdílným obsahem 

fotoaktivních částic ZnO stanovené pomocí XRFS uvádí  Tab. 2. 
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Tab. 2. Chemické složení kaolinitu ve formě oxidů vysušeného při 105 °C (K1) 

a kompozitu KAZn11 (10 hm % ZnO), KAZn13 (30 hm. % ZnO) a KAZn15 (50 hm. % 

ZnO) 

 
K1 

[hm. %] 

KAZn11 

[hm. %] 

KAZn13 

[hm. %] 

KAZn15 

[hm. %] 

Al2O3 35,3 ± 1,0 31,2 ± 0,9 23,0 ± 0,7 15,8 ± 0,5 

SiO2 49,8 ± 1,0 39,8 ± 0,8 29,2 ± 0,6 20,1 ± 0,4 

ZnO < 0,0003 9,9 ± 0,3 29,0 ± 0,9 48,4 ± 1,5 

Na2O 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,04 ± 0,01 

K2O 1,21 ± 0,2 1,47 ± 0,2 1,06 ± 0,2 0,73 ± 0,2 

MgO 0,16 ± 0,04 1,1 ± 0,2 0,82 ± 0,2 0,6 ± 0,2 

SO3 0,01 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 

CaO 0,12 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 

Fe2O3 0,57 ± 0,05 0,62 ± 0,06 0,43 ± 0,04 0,31 ± 0,03 

TiO2 0,89 ± 0,02 1,04 ± 0,02 0,77 ± 0,02 0,53 ± 0,01 

ZŽ 11,7 ± 0,5 10,8 ± 0,4 9,3 ± 0,4 7,6 ± 0,3 

 

 

Obr. 8. Difrakční záznam kompozitu s rozdílným obsahem ZnO; KAZn11 (10 hm. % 

ZnO), KAZn13 (30 hm. % ZnO) a KAZn15 (50 hm. % ZnO); M-muskovit, K-kaolinit,    

Q-křemen [98] 
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Obr. 8 znázorňuje difrakční záznam kompozitu s rozdílným obsahem ZnO. 

Z difrakčního záznamu je patrné, že ZnO nevstoupilo při přípravě kompozitu do mezivrství 

kaolinitu a to ani při vyšším obsahu ZnO, neboť charakteristické reflektance kaolinitu     

((0 0 1) při 2Ɵ = 14.419° a (0 0 2) při 2Ɵ = 29.043°) se nezměnily [98]. V intervalu 

2Ɵ = 36 – 44° je pozorovatelný nárůst intenzity a zúžení píků v závislosti na zvyšujícím 

se obsahu ZnO v kompozitu.  

Na Obr. 9 je znázorněno IČ spektrum kaolinitu a kompozitu s rozdílným obsahem 

ZnO. 

 

Obr. 9. IČ spektrum původního kaolinitu a kompozitu s rozdílným obsahem nanočástic 

ZnO; kaolinit sušený při 105 °C (K1), KAZn11 (10 hm. % ZnO), KAZn13 (30 hm. % 

ZnO), KAZn15 (50 hm. % ZnO) 

IČ spektra kaolinitu a studovaných kompozitů na Obr. 9 jsou srovnatelná. 

Ve spektru lze pozorovat pásy kaolinitu, které jsou podrobně popsány pod Obr. 5. 

Charakteristické valenční vibrace Zn-O by měly být přítomny v oblasti 420 cm-1 [99]. 
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Tyto pásy však nejsou pozorovatelné v případě kompozitu KAZn11 – KAZn15, neboť jsou 

překryty intenzivnějšími pásy kaolinitu [98].  

 

Obr. 10. SEM kompozitu s rozdílným obsahem ZnO; KAZn11 (a), KAZn13 (b), KAZn15 

(c) [98]  

Obr. 10 znázorňuje snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu (SEM), 

na kterém je vidět přítomnost nanočástic ZnO v kompozitu. S rostoucím obsahem ZnO 

v kompozitu povrch kaolinitu pokrývá téměř kontinuální vrstva ZnO.  

4.2.3. Kompozit kaolinit/FexOy 

Kompozit kaolinit/FexOy byl připravený srážením oxidů železa v přítomnosti 

kaolinitu (LB MINERALS, s.r.o. Horní Bříza, Česká Republika). V prvním kroku byla 

připravena suspenze obsahující nanočástice FexOy následovně. Ve 100 ml vody byly 

rozpuštěny 2 g FeSO4.7H2O a za stálého míchání byl přidáván roztok NaOH (1 mol.l-1) 

potřebný k vysrážení hydroxidu železa. Po dosažení pH 11 – 12 v roztoku byla suspenze 

naředěná na objem 250 ml a po dobu 10 minut vložena do klasické mikrovlnné trouby 

(700 W, 2 450 MHz). Vzniklé nanočástice FexOy byly opakovaně promývány vodou. 

Ve druhém kroku bylo přibližně k 10 ml suspenze, ve které byl poměr FexOy:voda 1:4, 

za stálého míchání přidáno 5 g vysušeného kaolinitu. Takto připravená směs byla vysušena 

při 40 °C [76]. 

Chemické složení magneticky modifikovaného kaolinitu stanovené pomocí XRFS 

je uvedeno v Tab. 3.  
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Tab. 3. Chemické složení původního kaolinitu (K1) a kompozitu kaolinit/FexOy ve formě 

oxidů; ZŽ – ztráta žíháním  

 
K1 

[hm. %] 

kaolinit/FexOy 

[hm. %] 

Al2O3 35,3 ± 1,0 35,2 ± 1,0 

SiO2 49,8 ± 1,0 49,6 ± 1,0 

Fe2O3 0,57 ± 0,1 1,11 ± 0,03 

FeO 0,04 ± 0,01 0,30 ± 0,01 

Na2O 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

K2O 1,21 ± 0,2 1,21 ± 0,2 

MgO 0,16 ± 0,04 0,16 ± 0,04 

CaO 0,12 ± 0,01 0,06 ± 0,03 

TiO2  0,89 ± 0,02 0,89 ± 0,02 

ZŽ 11,7 ± 0,5 11,7 ± 0,3 

 

Chemické složení magneticky modifikovaného kaolinitu se kromě nárůstu oxidů 

železa od původního kaolinitu téměř neliší. 

Difrakční záznam kaolinitu a kompozitu kaolinit/FexOy je znázorněn na Obr. 11.  
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Obr. 11. Difrakční záznam kaolinitu (K1) a magneticky modifikovaného kaolinitu 

(kaolinit/FexOy). M-muskovit, K-kaolinit, Q-křemen 

Difrakční záznam kompozitu se od difrakčního záznamu kaolinitu, který 

je podrobně popsán v předchozím textu, neliší. Magnetická modifikace kaolinitu proto 

nezpůsobila žádné změny ve struktuře kaolinitu. Ačkoli obsah železa po magnetické 

modifikaci kaolinitu vzrostl, celkový obsah železa v kompozitu kaolinit/FexOy zůstává 

pro fázovou analýzu velmi nízký a proto nelze identifikovat jejich fázové složení. Navíc 

samotné rozlišení fází oxidů železa rtg. difrakcí je specifický problém, protože magnetit 

a maghemit jsou uvedenou technikou nerozlišitelné [100]. Proto byl vypracován postup, 

který jejich identifikaci umožňuje na základě kombinace speciační analýzy (tj. stanovení 

Fecelkové, FeIII, FeII a Fekovové), rtg. difrakce a materiálové bilance. Postup byl ověřen 

na čistých částicích oxidů železa připravených prvním krokem popsaným v metodě 

přípravy kompozitu [101, 102]. 

Po aplikaci výše uvedeného postupu lze konstatovat, že původní vzorek kaolinitu 

obsahuje 0,04 hm. % železa ve formě FeO. Vzhledem k celkovému obsahu železa 

je zbývající železo přítomno ve formě maghemitu (γ-Fe2O3). Z výsledků speciační analýzy 

kompozitu vyplývá, že připravený kompozit obsahuje 0,30 hm. % FeII, což odpovídá 

nárůstu o 0,26 hm. % ve srovnání s K1. Protože bylo prokázáno, že použitým postupem 

přípravy nevzniká FeO, odpovídá uvedený obsah FeO v kompozitu 0,84 hm. % magnetitu. 
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Částice FexOy jsou tedy v kompozitu přítomné jak ve formě maghemitu, tak magnetitu, 

který je dominantní fází [101].  

Infračervené spektrum původního kaolinitu a kaolinitu s obsahem oxidů železa 

je znázorněno na Obr. 12.  

 

Obr. 12. Infračervené spektrum původního kaolinitu (K1) a kompozitu kaolinit/FexOy  

Obr. 12 znázorňuje infračervené spektrum s pásy charakteristickými pro kaolinit, 

které jsou podrobně popsány v předchozím textu. V infračerveném spektru nejsou zřetelně 

znázorněny pásy případných vazeb mezi kaolinitem a nanočásticemi FexOy. Vazba mezi 

Al-O-Fe případně Al-O-Si by mohla být přítomna v oblasti 721 cm-1 nebo 668 cm-1 [103]. 

Charakteristické pásy magnetitu bývají přítomny v oblastech 570 cm-1 a 410 cm-1. Avšak 

vzhledem k velmi nízkému nárůstu obsahu oxidů železa v kompozitu jsou pásy mezi 

kaolinitem a oxidy železa, případně pásy magnetitu, překryty intenzivnějšími pásy 

kaolinitu [96].   
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Obr. 13. TEM (a) původního kaolinitu a (b) kompozitu kaolinit/FexOy 

Z Obr. 13 pořízeného transmisním elektronovým mikroskopem (TEM) je patrné, 

že po magnetické modifikaci kaolinitu jsou v kompozitu přítomny oxidy železa ve formě 

nanočástic, které jsou rozmístěny nepravidelně ve shlucích na povrchu a zároveň z větší 

části na hranách kaolinitu.  

4.3. Postupy testování následné nebezpečnosti  

4.3.1. Příprava výluhů 

Základním krokem pro hodnocení stability kompozitů a jílového minerálu byla 

příprava vodného výluhu v souladu s legislativou České republiky. Normovaná metoda 

ČSN EN 12457-4 [86] popisuje přípravu vodného výluhu při poměru kapalné a pevné fáze 

10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm. Směs rotovala v třepačce způsobem 

„hlava-pata“ při laboratorní teplotě po dobu 24 hodin. Následovalo patnáctiminutové 

odstředění rychlostí 3000 otáček za minutu a filtrace přes filtrační papír s velikostí pórů 

0,45 µm. Ve výsledných extraktech se sledovaly hodnoty pH a koncentrace uvolněných 

prvků. Pro přiblížení chování materiálu byly testy dále rozšířeny o loužení kompozitů 

v prostředí upraveném na různé hodnoty pH. 

Příprava extrakčních činidel  

Pro přípravu jednotlivých extrakčních činidel byly použity následující chemikálie: 

H2SO4 (96 % p.a. MACH CHEMIKÁLIE, s.r.o.) byla použita pro přípravu roztoku, 

ze kterého se následně naředilo extrakční činidlo s výchozí hodnotou pH 2.  

HCl (36 %, p.a. MACH CHEMIKÁLIE, s.r.o.), pro přípravu roztoku, ze kterého 

bylo naředěno extrakční činidlo s počáteční hodnotou pH 2 a pH 4. 
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NaOH (pevný, MACH CHEMIKÁLIE, s.r.o.) pro navážku a přípravu roztoku 

o dané koncentraci NaOH, ze kterého se následně naředilo extrakční činidlo s výchozí 

hodnotou pH 11 nebo pH 12.  

Extrakční činidlo modelující kyselé deště bylo připraveno z H2SO4 (96 % p.a. 

MACH CHEMIKÁLIE, s.r.o.) a HNO3 (65 % p.a. MACH CHEMIKÁLIE, s.r.o.), 

ve kterém byly kyseliny v poměru H2SO4:HNO3 = 4:1. Uvedený roztok se dále použil pro 

přípravu extrakčního činidla s počáteční hodnotou pH 3,95. 

Kompozity KATI16 a KATI66 byly louženy v extrakčních činidlech s počáteční 

hodnotou pH 2 (připraveno z roztoku H2SO4), pH 11 a v extrakčním činidle modelujícím 

kyselé deště. 

Kompozitní materiály KAZn11, KAZn13 a KAZn15 byly louženy v extrakčních 

činidlech s počáteční hodnotou pH 2 (připraveného z roztoku H2SO4) a pH 12. 

Kompozitní materiál kaolinit/FexOy byl loužen v extrakčních činidlech 

s počátečními hodnotami pH 2, pH 4 (připraveno z roztoku HCl), pH 9 a pH 11. 

Kaolinit upravený v teplotním rozmezí 105 °C – 800 °C byl loužen v extrakčním 

činidle s počáteční hodnotou pH 2 (připraveno z roztoku HCl), pH 11 a v prostředí 

modelující kyselé deště. 

Úprava výsledných extraktů kompozitu kaolinit/ZnO 

Pro úplný rozklad uvolněného zinku ve formě ZnO z kompozitu kaolinit/ZnO byl 

výsledný extrakt po přídavku 5 ml koncentrované HNO3 (p.a. 65 % MACH 

CHEMIKÁLIE, s.r.o.) přiveden k teplotě varu a následně odpařen na původní objem. 

4.3.2. Testy akvatické toxicity  

Posouzení toxicity kompozitu KATI16 a KATI66 bylo provedeno v souladu 

s metodikou OECD 201 (norma ČSN EN ISO 8692: Jakost vod – Zkouška inhibice růstu 

sladkovodních zelených řas) [104], která sleduje inhibici růstu organismu (Desmodesmus 

subspicatus) po 72 hodinové expozici s testovaným materiálem [104]. Výsledky 

experimentu jsou porovnány s kontrolními vzorky a jsou uvedeny jako % inhibice 

či stimulace. Vzhledem ke zvýšené koncentraci solí v testovaných kompozitech lze 

předpokládat toxickou reakci organismu. Proto byla testovaná řasa Desmodesmus 

subspicatus doplněna o zelenou řasu Chlorella vulgaris, která je používána díky její 

vysoké toleranci vůči zvýšeným obsahům solí ve vodném prostředí [105, 106].  
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Ke stanovení akutní akvatické toxicity vodných výluhů a suspenze testovaných 

kompozitů bylo potřeba upravit pH na hodnotu 8,1 ± 0,2, která odpovídá fyziologickému 

prostředí daného druhu.  

Koncentrační série byly připraveny jak z vodných výluhů kompozitu KATI16 

a KATI66 tak z kontrolních vzorků. Koncentrační série i kontrolní vzorky byly 

naočkovány stejným objemem suspenze obsahující řasy, aby bylo dosaženo koncentrace 

10 000 buněk na cm3. Takto připravené zkušební vzorky byly kultivovány při konstantní 

teplotě a konstantních světelných podmínkách po dobu 72 hodin. Hustota buněk řas byla 

měřena světelným mikroskopem Olympus CX31 na Bürkerově komůrce.  

4.3.3. Kalcinace kaolinitu 

Ke studiu vlivu teploty kalcinace na uvolňování prvků z kaolinitu byl použit 

kaolinit, ze kterého se připravovaly jednotlivé kompozity (LB MINERALS, s.r.o., Horní 

Bříza, Česká Republika). Kaolinit byl kalcinovaný při teplotách 200 °C, 300 °C, 400 °C, 

500 °C, 600 °C, 700 °C a 800 °C. Kaolinit se vložil do pece (LAC, programovatelná 

rychlost nárůstu teploty s maximální teplotou 1200 °C), následně proběhlo zahřívání dle 

teplotního programu na požadovanou teplotu, která byla udržována po dobu 1 hodiny. 

Kalcinovaný kaolinit byl odebrán z pece až po úplném vychlazení na teplotu místnosti. 

Vzorky kaolinitu po kalcinaci byly označeny K2 – K8 v závislosti na teplotě kalcinace 

200 – 800 °C.  

4.4. Zpracování výsledků 

Pro porovnatelnost vlivu prostředí na stabilitu kompozitů byly stanovené 

koncentrace sledovaných prvků ve výsledných extraktech vztaženy k jejich obsahu v pevné 

fázi. 

Stanovená koncentrace sledovaného prvku v extraktu byla vztažená na jednotkovou 

hmotnost vzorku: 

eč

n

vz V
m

c
c .1

          (14)

 

cvz – hmotnostní podíl sledovaného prvku ve vzorku vztažený na gram vzorku [mg.g-1] 

c1 – stanovená koncentrace sledovaného prvku ve výsledném extraktu [mg.l-1] 

mn – navážka vzorku [g] 

Več – objem extrakčního činidla [l] 
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Podíl prvku, který přešel do výsledného extraktu: 

100.
puv

vz

c

c


          (15)

 

η – podíl vylouženého prvku [%] 

cpuv – množství sledovaného prvku v testovaném vzorku [mg.g-1] 

4.4.1. Statistická analýza 

Za účelem prokázání závislosti sledovaných parametrů a odhalení vzájemných 

souvislostí (například ovlivnění chování kompozitu v závisloti na množství a charakteru 

přítomných nanočástic v kompozitu), byla provedena statistická analýza, která využívala 

analýzy rozptylu a mnohorozměrnou analýzu. Z důvodu, že v řadě stanovení byly 

například sledované koncentrace pod mezí stanovitelnosti, musela být zároveň použita 

metoda nalezení sublimitních hodnot.  

Nahrazení sublimitních hodnot 

Jelikož přítomnost nul vzniklých zaokrouhlením (resp. mezí detekce) v souboru 

naměřených dat znemožňuje či výrazně omezuje spektrum využitelných statistických 

metod, je třeba je nahradit vhodnou nenulovou hodnotou [107]. Za účelem umožnění 

mnohorozměrných analýz získaných dat byly hodnoty koncentrací pod mezí detekce 

nahrazeny pomocí isometric log ratio (ilr-EM) algoritmu v programu R [108], balíčku 

robCompositions [109]. Byla použita metoda MM odhadu za maximálního počtu iterací 

20. 

Analýza rozptylu 

Cílem analýzy rozptylu (ANOVA) je zjistit, které z kvalitativních nebo 

kvantitativních faktorů (počáteční pH extrakčních činidel, přítomnost nanočástic, teplota 

kalcinace) mají významný vliv na sledované veličiny (podíly prvků uvolněných 

do výsledných extraktů). U kompozitů KATI16 a KATI66 byly zjišťovány vztahy mezi 

přítomností nanočástic TiO2, teplotou úpravy kompozitů a pro kombinaci přítomnosti 

nanočástic TiO2 a teplotou vzhledem k podílům uvolněných prvků (Al, Si, Na, K a Mg) 

ve výsledných extraktech. Dále byly zjišťovány vztahy pro kompozity s obsahem 

nanočástic, které byly upraveny pouze sušením (KATI16, KAZn11, KAZn13, KAZn15 

a kaolinit/FexOy), vzhledem k jejich vlivu na uvolňování podílů sledovaných prvků 

do výsledných extraktů. V případech, kde byl prokázán významný vliv, byl dále použit 
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Tukey HSD test pro určení rozdílů mezi typem nanočástic obsažených v kompozitech 

a kaolinitem a vliv typu nanočástic na uvolňování prvků do výsledných extraktů.  

Mnohorozměrná analýza 

Cílem analýzy hlavních komponent (PCA) je transformovat data z původních 

proměnných do menšího počtu proměnných a slouží také k odhalení skrytých proměnných. 

První hlavní komponenta popisuje největší část proměnlivosti, čili rozptylu původních dat, 

a druhá hlavní komponenta popisuje největší část rozptylu neobsaženého v první hlavní 

komponentě, atd. [110]. V grafu komponentních vah svírají mezi sebou jednotlivé 

proměnné určitý úhel, který vyjadřuje míru jejich vztahu. Úhel blížící se 0° znamená 

nejtěsnější vztah, úhel 90° žádný vztah a 180° negativní vztah mezi proměnnými. PCA 

je možné použít v případech, kdy jsou k dispozici numerické hodnoty. PCA byla použita 

k posouzení vzájemného vztahu mezi teplotou kalcinace kaolinitu, výchozím pH 

extrakčních činidel a podílem prvků uvolněných do výsledných extraktů.  

Pro zjištění vlivu teplotní úpravy kaolinitu a pH extrakčních činidel na uvolňování 

prvků z kaolinitu byly stanoveny hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů mezi 

dvojicemi proměnných. Pearsonův korelační koeficient vyjadřuje bezrozměrnou míru 

lineární závislosti mezi dvěma či více náhodnými veličinami [110]. 

Faktorová analýza umožňuje nalézt způsob zestručnění informace obsažené 

ve značném počtu původních znaků zdrojové matice dat do menšího souboru nových, 

složených čili latentních dat s minimální ztrátou informace [111]. FAMD umožňuje 

analyzovat kategoriální a zároveň numerické hodnoty, přičemž odhalí i nepodstatné vlivy 

mezi proměnnými. Pro stanovení vzájemného vztahu mezi teplotní úpravou kompozitu 

kaolinit/TiO2, uvolněnými podíly sledovaných prvků (Al, Si, K, Mg, Ti) do výsledných 

extraktů a pH extrakčních činidel byla použita faktorová analýza smíšených dat (FAMD).  

Statistická analýza byla provedena ve statistickém software R [108]. PCA a FAMD 

byly provedeny v balíčku pro mnohorozměrnou analýzu FactoMineR [112]. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1. Stabilita kompozitu kaolinit/TiO2 

Fotoaktivní kompozit upravený sušením při 105 °C (KATI16) a kalcinací 

při 600 °C (KATI66) byl loužen v deionizované vodě a extrakčních činidlech upravených 

na různé hodnoty pH (viz. kapitola 4.3.1. Příprava výluhu). Ve výsledných extraktech 

se sledovalo pH, podíl uvolněného hliníku a křemíku ze struktury kaolinitu, podíl 

uvolněného titanu z kompozitu a podíl příměsí (sodík, draslík, hořčík) doprovázející 

kaolinit. Stabilita kompozitu byla hodnocena na základě stanovených koncentrací výše 

uvedených prvků ve výsledných extraktech a dále sledováním změn ve struktuře 

kompozitu pomocí infračervené spektroskopie a rentgenové difrakce.  

Hodnoty pH výsledných extraktů po interakci kompozitu s extrakčními činidly jsou 

znázorněny v Grafu 1. 

 
Graf 1. pH výsledných extraktů po interakci kompozitu KATI16 a KATI66 s extrakčními 

činidly upravenými a) roztokem H2SO4 na hodnotu pH 2, b) činidlem modelujícím kyselé 

deště (KD) o hodnotě pH 3,95, c) deionizovanou vodou (DM), d) roztokem NaOH 

na hodnotu pH 11 

Po interakci kompozitů KATI16 a KATI66 s extrakčním činidlem, jehož pH bylo 

upraveno na hodnotu 2, pH výsledných extraktů nepatrně vzrostlo. Po kontaktu kompozitů 

s extrakčním činidlem modelujícím kyselé deště s výchozí hodnotou pH 3,95, pH 

výsledných extraktů mírně kleslo. Výrazný pokles pH, vzhledem k jeho výchozí hodnotě, 

byl zaznamenán u obou kompozitů po interakci s extrakčním činidlem o pH 11. 
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Po interakci kompozitních materiálů s deionizovanou vodou (DM) kleslo pH 

výsledných extraktů do slabě kyselé oblasti, nepatrně výrazněji opět u kompozitu 

upraveného kalcinací (KATI66). V případě kompozitu KATI66 byly hodnoty pH 

výsledných extraktů vždy mírně nižší než u kompozitu KATI16. 

Z uvedeného grafu (Graf 1), v souvislosti se změnami hodnot pH výsledných 

extraktů, lze předpokládat, že se z obou kompozitů pravděpodobně uvolňují prvky 

obsažené ve struktuře kaolinitu (Al, Si), doprovodné příměsi (Na, K, Mg), případně 

nanočástice TiO2. S přihlédnutím k nepatrně výraznějším změnám hodnot pH u výsledných 

extraktů získaných interakcí kompozitu KATI66 s extrakčními činidly, lze ve výsledných 

extraktech předpokládat vyšší stanovené koncentrace sledovaných prvků, než v případě 

extraktů získaných loužením KATI16. 

Podíl uvolněného titanu z kompozitu upraveného sušením (KATI16) a kalcinací 

(KATI66) do extrakčního činidla o pH 2 a deionizované vody (DM) je znázorněno 

v Grafu 2. 

 

Graf 2. Podíl titanu vylouženého z kompozitního materiálu KATI16 a KATI66 

do extrakčních činidel upravených roztoky a) H2SO4 na pH 2, b) do deionizované vody 

(DM)  

Stanovené koncentrace titanu v extraktech získaných interakcí kompozitů 

s extrakčním činidlem modelujícím kyselé deště a extrakčním činidlem o pH 11, byly pod 

mezí stanovitelnosti < 0,02 mg.l-1 (AES-ICP). Ve výsledných extraktech získaných 

loužením kompozitů v extrakčním činidle o pH 2 a v deionizované vodě nepřekročily 

stanovené koncentrace titanu 0,7 mg.l-1 (viz. Příloha 1 Tab. 10 a Tab. 12), což po přepočtu 
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odpovídá hodnotám znázorněným v Grafu 2. Z uvedených výsledků vyplývá, 

že nanočástice TiO2 jsou v sušeném i kalcinovaném kompozitu ukotveny velmi pevně. 

Výsledky korespondují s výsledky molekulárního modelování, z něhož vyplývá, 

že nanočástice TiO2 jsou ukotveny chemickou vazbou na hranách kaolinitu [113]. 

Ve výsledných extraktech se dále sledovaly koncentrace Al, Si, Na, K a Mg, které 

jsou uvedeny v Příloze 1 v Tab. 10 – 13. Podíly uvolněných prvků jsou vyneseny 

v Grafech 3 – 7. 

 

Graf 3. Podíl hliníku vylouženého z kompozitního materiálu KATI16 a KATI66 

do extrakčního činidla upraveného a) roztokem H2SO4 na pH 2, b) roztokem modelujícím 

kyselé deště o pH 3,95 (KD), c) do deionizované vody (DM), d) roztokem NaOH na pH 11 

Podíl hliníku uvolněný z kompozitu KATI16 a KATI66 do extrakčních činidel 

a deionizované vody (DM) je znázorněn v Grafu 3. Z grafu je patrné, že největší podíl 

hliníku se uvolnil z kompozitu, který byl upraven kalcinací (KATI66), což může být 

zapříčiněno změnami koordinace Al3+ z oktaedrické v kaolinitu na tetraedrickou 

v metakaolinitu [15].  

Podíl hliníku uvolněný z kompozitu KATI66 do extrakčních činidel s počátečním 

pH 2, pH 11 a DM je s ohledem na nejistotu stanovení téměř shodný. Největší vliv 

na uvolnění hliníku z kompozitu KATI16 mělo okyselené extrakční činidlo s hodnotou pH 

2. Podíl uvolněného hliníku z kompozitu KATI16 do extrakčních činidel o pH 11, DM 

a KD je menší než 1 %. Přestože podíl uvolněného hliníku z kompozitů nepřesahuje 4 %, 

v případě kalcinovaného kompozitu KATI66 je koncentrace hliníku stanovená v DM velmi 

vysoká (208 mg.l-1).  
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Podíl uvolněného hliníku a tedy i hodnoty pH výsledných extraktů lze vysvětlit 

amfoterním charakterem hliníku, který způsobuje jeho rozpustnost v kyselém i zásaditém 

prostředí. Rozpouštění kaolinitu v prostředí kyseliny sírové popisuje následující rovnice 

[114]:  

Si2Al2O5(OH)4  +  3 H2SO4  =  Al2(SO4)3  +  2 SiO2  +  5 H2O     (16) 

Za ustavení další rovnováhy [115]: 

Si2Al2O5(OH)4  +  6 H+  =  2 Al3+  +  2 H4SiO4  +  H2O     (17) 

Rovnovážná konstanta rovnice (17) je vyjádřena aktivitou H+, Al3+ a H4SiO4 [85].  

log Al3+  + 3 pH = 2,73 – log H4SiO4      (18) 

Hliníkové ionty mohou ve vodném roztoku dále hydrolyzovat za vzniku 

hydroxokomplexů kovů. Také H4SiO4 tvoří ve vodném roztoku různé ionty, mezi kterými 

se v roztoku ustavuje složitá rovnováha.  

Rozpouštění křemene a γ-Al2O3, které jsou součástí kaolinitu, v kyselém prostředí 

lze vyjádřit také následujícími rovnicemi [116]: 

Křemen + 2 H2O = H4SiO4        (19) 

Gibbsite (γ-Al(OH)3) + 3 H+ = Al3+ + 3 H2O     (20) 

Kaolinit se v zásaditém prostředí rozpouští za vzniku křemičitanů [SiO2(OH)2]
2- 

a [SiO(OH)3]
- a zároveň hlinitanu Al(OH)4

- [117]. Rozpouštění kaolinitu v zásaditém 

prostředí lze popsat následující rovnicí [118]: 

Si2Al2O5(OH)4  +  2OH-  +  5H2O  =  2Al(OH)4
-  +  2H4SiO4   (21) 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.5.1., vlastnosti a chování hlinitanových skupin 

na hranách kaolinitu jsou velmi rozdílné. Hliník uvolněný do roztoku se může v závislosti 

na pH roztoku naadsorbovat zpět, při nižších hodnotách pH se může vyměnit na místech 

kationtové výměnné kapacity a při vyšších hodnotách pH se může hliník nasorbovat 

na hranách na povrchu a ovlivnit chování hlinitanových skupin. V přesycených roztocích 

může naopak dojít k vysrážení hliníku ve formě Al(OH)3 v křemičitanové vrstvě [56].  

Vzhledem k amfoterním vlastnostem hliníku, zastává hliník v křemičitanech dvojí 

funkci. V tetraedrech [AlO4] se projevuje jeho kyselý charakter, v oktaedrech naopak 

převládá jeho zásaditý charakter [15]. 

Výše zmíněné acidobazické vlastnosti koncových skupin kaolinitu společně 

s vysokými koncentracemi hliníku stanovenými ve výsledných extraktech s největší 
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pravděpodobností zapříčinily výrazný pokles pH výsledného extraktu získaného interakcí 

kompozitu s extrakčním činidlem s výchozí hodnotou pH 11.  
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Graf 4. Vliv přítomnosti nanočástic (NP) TiO2 v kompozitu na podíl uvolněného hliníku 

v závislosti na teplotě kalcinace a počátečním pH extrakčních činidel  

Uvedený závěr prezentovaný v Grafu 3, potvrzují výsledky statistické analýzy 

rozptylu (Příloha 3 Tab. 3. 1), které jsou částečně prezentovány v Grafu 4. Na hladině 

významnosti α = 0,001 byl tedy prokázán vliv přítomnosti nanočástic TiO2 na uvolňování 

hliníku z kompozitů KATI16 a KATI66. Na hladině významnosti α = 0,05 byl také 

prokázán vliv kalcinační teploty kompozitu na uvolňování hliníku a zároveň byl prokázán 

vliv kombinace kalcinační teploty kompozitu a přítomnosti nanočástic TiO2 na uvolňování 

hliníku z kompozitu upraveného sušením KATI16 a kalcinací KATI66. Uvolňování 

hliníku z kompozitu KATI16 bylo zároveň ovlivněno extrakčním činidlem s nejnižší 

počáteční hodnotou pH. 
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Graf 5. Podíl křemíku vylouženého z kompozitního materiálu KATI16 a KATI66 

do extrakčního činidla upraveného a) roztokem H2SO4 na pH 2, b) roztokem modelujícím 

kyselé deště o pH 3,95 (KD), c) do deionizované vody (DM), d) roztokem NaOH na pH 11 

Jak vyplývá z uvedených chemických rovnic ((17) – (21)), v kyselém i zásaditém 

prostředí dochází k uvolňování křemíku ve formě H4SiO4. Větší podíl křemíku se uvolnil 

z kompozitu KATI16 než z KATI66 do extrakčních činidel upravených na hodnoty pH 2, 

pH 11 a KD, jak znázorňuje Graf 5. V DM lze s ohledem na nejistotu stanovení považovat 

podíl uvolněného křemíku jak z KATI16 tak z KATI66 za shodný. Uvolnění křemíku 

z KATI16 nejvýrazněji ovlinilo extrakční činidlo s počáteční hodnotou pH 2. Podíl 

uvolněného křemíku do uvedeného extrakčního činidla však nepřekročil 0,2 %, která 

odpovídají koncentraci 8 mg.l-1 (Příloha 1 Tab. 10). Podíl křemíku, který se uvolnil 

z kompozitu KATI66 do extrakčních činidel o pH 2, pH 11 a do DM se s přihlédnutím 

k nejistotě stanovení výrazně neliší.  

Uvolnění křemíku z kompozitu KATI16 a KATI66 nebylo v porovnání 

s uvolněným podílem hliníku tak výrazné a na rozdíl od hliníku se větší podíl křemíku 

uvolnil do výsledných extraktů z kompozitu KATI16. Jak již bylo uvedeno dříve, s největší 

pravděpodobností je příčinou změna koordinace Al3+ v metakaolinitu. Větší podíl křemíku 

uvolněný z kompozitu KATI16 je, vzhledem k výsledkům uvedeným v kapitole 5.4., 

s největší pravděpodobností zapříčiněn přítomností nanočástic TiO2 ukotvenými 

na hranách kaolinitu. Uvedený předpoklad byl potvrzen analýzou rozptylu (Příloha 3 

Tab. 3. 1), jejíž podstatnou část prezentuje Graf 6. 
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Graf 6. Vliv přítomnosti nanočástic (NP) TiO2 v kompozitu na podíl uvolněného křemíku 

v závislosti na teplotě kalcinace a počátečním pH extrakčních činidel 

Na hladině významnosti α = 0,01 byl analýzou rozptylu prokázán významný vliv 

přítomnosti nanočástic TiO2 na uvolňování křemíku z kompozitů KATI16 a KATI66 

do extrakčních činidel. Zároveň nebyl prokázán vliv kalcinační teploty na uvolňování 

křemíku z kompozitů kaolinit/TiO2. Kombinace přítomnosti nanočástic TiO2 a vlivu 

kalcinační teploty kompozitu leží na hranici významnosti (p = 0,0503). 

 



43 
 

 

Graf 7. Podíl sodíku vylouženého z kompozitního materiálu KATI16 a KATI66 

do extrakčního činidla upraveného a) roztokem H2SO4 na pH 2, b) roztokem modelujícím 

kyselé deště o pH 3,95 (KD), c) do deionizované vody (DM) 

Podíl uvolněného sodíku z kompozitů KATI16 a KATI66 je znázorněn v Grafu 7. 

Koncentrace sodíku po interakci kompozitu s extrakčním činidlem o pH 11 nebyla 

stanovena, neboť činidlo bylo upraveno roztokem NaOH. Podíl uvolněného sodíku 

z KATI16 nepřekročil 2 %, z kompozitu KATI66 4 %. Větší podíl sodíku se uvolnil 

z kompozitu KATI66 hlavně do extrakčního činidla s počáteční hodnotu pH 2 

a do deionizované vody, ve kterých lze uvolněný podíl považovat s ohledem k nejistotě 

stanovení za shodný. Stanovené koncentrace sodíku ve výsledných extraktech jsou 

uvedené v Příloze 1 v Tab. 10 – 12. 

Reakci sodíku, který je v kaolinitu s největší pravděpodobností přítomen ve formě 

oxidu, s extrakčním činidlem upraveným roztokem H2SO4 na hodnotu pH 2 popisuje 

následující rovnice: 

Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O       (22) 

V případě působení extrakčního činidla modelujícího kyselé deště na kompozitní 

materiál lze současně s předchozí rovnicí (22) předpokládat také reakci: 

Na2O + 2 HNO3 = 2 NaNO3 + H2O       (23) 

Reakci sodíku, přítomného v kompozitním materiálu, s deionizovanou vodou lze 

vyjádřit pomocí následujícího schématu: 

Na2O + H2O = 2 NaOH        (24) 
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Větší podíl sodíku uvolněný z kompozitu KATI66 lze přisoudit hodnotám pH 

výsledných extraktů, které jsou v porovnání s hodnotami pH výsledných extraktů 

z kompozitu KATI16 nižší. Vzhledem k nepříliš vysokému podílu uvolněného sodíku 

do výsledných extraktů, přispěl uvedený podíl k ustavení konečné hodnoty pH výsledných 

extraktů nepatrnou měrou. 

 

Graf 8. Podíl draslíku vylouženého z kompozitního materiálu KATI16 a KATI66 

do extrakčního činidla upraveného a) roztokem H2SO4 na pH 2, b) roztokem modelujícím 

kyselé deště o pH 3,95 (KD), c) do deionizované vody (DM), d) roztokem NaOH na pH 11 

Větší podíl draslíku se uvolnil z kompozitu KATI66 než z KATI16 

a to do extrakčních činidel s počátečním pH 2, pH 11 a do DM (viz. Graf 8). Vyjímkou 

je extrakční činidlo modelující kyselé deště (KD). Podíl uvolněného draslíku z kompozitu 

KATI16 nepřesáhl 16 % a s ohledem na nejistotu stanovení lze pozorovat mírné odchylky. 

Draslík se v kaolinitu vyskytuje jako příměs, což zapříčinilo jeho snadné vyloužení, zvláště 

pak z kompozitu upraveného kalcinací, kdy při teplotní úpravě dochází ke změnám 

struktury. 

Za předpokladu přítomnosti draslíku v kompozitu ve formě oxidu, lze uvolňování 

draslíku z kompozitu do extrakčního činidla upraveného roztokem H2SO4 na hodnotu pH 

2, popsat následující rovnicí: 

K2O + H2SO4 = K2SO4 + H2O       (25) 

V extrakčním činidle modelujícím kyselé deště lze zároveň s výše uvedenou reakcí 

(25) předpokládat také reakci: 

K2O + 2 HNO3 = 2 KNO3 + H2O       (26) 
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Reakci draslíku, přítomného v kompozitu ve formě oxidu, s deionizovanou vodou 

lze vyjádřit: 

K2O + H2O = 2 KOH         (27) 

Na základě reakce podle schématu (27), lze předpokládat po interakci kompozitu 

s deionizovanou vodou zvýšení pH výsledných extraktů do zásadité oblasti. Zároveň 

se však do extrakčních činidel uvolnil vysoký podíl hlinitých solí, které v důsledku 

hydrolýzy reagují silně kysele a proto se pH výsledných extraktů ustavilo v kyselé oblasti. 

Z Grafu 8 je patrné, že uvolňování draslíku z kompozitu KATI66 by mohlo být 

zapříčiněno kalcinací kompozitu. Avšak vzhledem k výsledkům statistické analýzy, které 

jsou uvedeny níže, se tento předpoklad nepotvrdil. 
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Graf 9. Vliv přítomnosti nanočástic (NP) TiO2 v kompozitu na podíl uvolněného draslíku 

v závislosti na teplotě kalcinace a počátečním pH extrakčních činidel 

Na hladině významnosti α = 0,001 byl prokázán významný vliv přítomnosti 

nanočástic TiO2 na uvolňování draslíku z kompozitů KATI16 a KATI66. Analýza variance 

dále neprokázala významnost vlivu teploty kalcinace kompozitu na uvolňování draslíku 

do extrakčních činidel. Zároveň nebyl prokázán významný vliv kombinace teploty 

a přítomnosti nanočástic TiO2 na povrchu kaolinitu na uvolňování draslíku z kompozitů 
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do extrakčních činidel (viz. Příloha 3 Tab. 3. 1). Uvolňování draslíku z kompozitů KATI16 

a KATI66 bylo tedy ovlivněno přítomností nanočástic TiO2, ale také počátečním pH 

extrakčních činidel, jak znázorňuje podstatná část analýzy rozptylu prezentovaná 

v Grafu 9. 

 

Graf 10. Podíl hořčíku vylouženého z kompozitního materiálu KATI16 a KATI66 

do extrakčního činidla upraveného a) roztokem H2SO4 na pH 2, b) roztokem modelujícím 

kyselé deště o pH 3,95 (KD), c) do deionizované vody (DM), d) roztokem NaOH na pH 11 

Do okyselených extrakčních činidel se větší podíl hořčíku uvolnil z kompozitu 

KATI66 (Graf 10). Uvolnění hořčíku do extrakčního činidla modelujícího kyselé deště 

(KD) bylo s největší pravděpodobností ovlivněno přítomností HNO3 v modelovém 

roztoku. Za předpokladu, že je hořčík v kompozitu přítomen ve formě oxidu, lze 

předpokládat v extrakčním činidle modelujícím kyselé deště (KD) následující reakce: 

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O       (28) 

zároveň za vzniku rozpustnějšího dusičnanu hořečnatého: 

MgO + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O       (29) 

Do deionizované vody (DM) a extrakčního činidla s počáteční hodnotou pH 11 

se uvolnil větší podíl hořčíku z kompozitu KATI16. Hořčík, jako příměs doprovázející 

kaolinit, se z kompozitu KATI16 i KATI66 uvolňoval do extrakčních činidel relativně 

snadno. 

Zjednodušená reakce hořčíku, za předpokladu jeho přítomnosti ve formě MgO, 

s deionizovanou vodou by mohla probíhat následovně: 
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MgO + H2O = Mg(OH)2        (30) 

Přesto že jsou Na2O, K2O i MgO zásadotvorné oxidy a přispívají ke zvyšování pH 

výsledných extraktů (pH 2 a KD), uvolněný podíl hliníku a křemíku, které reagují vlivem 

hydrolýzy silně kysele, ustavuje pH výsledných extraktů získaných interakcí obou 

kompozitů v KD, DM a pH 11 v kyselé oblasti.  
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Graf 11. Vliv přítomnosti nanočástic (NP) TiO2 v kompozitu na podíl uvolněného hořčíku 

v závislosti na teplotě kalcinace a počátečním pH extrakčních činidel 

Na základě výsledků statistické analýzy variance byl vliv přítomnosti nanočástic 

TiO2, vliv teploty kalcinace kompozitu a kombinace vlivu teploty kalcinace a přítomnosti 

nanočástic na uvolňování hořčíku do extrakčních činidel statisticky nevýznamný (Příloha 3 

Tab. 3. 1). Uvolňování hořčíku bylo ovlivněno zejména extrakčním činidlem modelujícím 

kyselé deště s počátečním pH 3,95, jak znázorňuje podstatná část analýzy rozptylu 

prezentovaná v Grafu 11. 

Pro přiblížení vzájemného vztahu mezi sledovanými veličinami u kompozitů 

KATI16 a KATI66, byly výsledky experimentů rozšířeny faktorovou analýzou smíšených 

dat (FAMD). 
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Graf 12. Faktorová analýza smíšených dat (FAMD) pro kompozit upravený sušením 

KATI16 a kalcinací KATI66 a sušený a kalcinovaný kaolinit. pH_p počáteční pH 

extrakčního činidla, pH_k pH výsledného extraktu, NP – nanočástice 

Graf 12 uvádí dva základními směry vysvětlitelné variability (Dim 1 40,01 % 

a Dim 2 18,51%), které dohromady odpovídají téměř 60 %. Model reprezentuje vztah mezi 

přítomností nanočástic TiO2 na povrchu kaolinitu, teplotní úpravou kompozitu, počátečním 

a konečným pH extrakčních činidel a uvolněným podílem sledovaných prvků 

ve výsledných extraktech. Ve vzájemném vztahu je podíl uvolněného hliníku, křemíku 

a draslíku v extrakčních činidlech, ale také přítomnost nanočástic TiO2 a konečné pH 

výsledných extraktů. Podíl uvolněného hořčíku z kompozitů je ve vzájemném vztahu 

s počáteční hodnotou pH extrakčních činidel a zároveň není ve vztahu k uvolněným 

podílům hliníku, křemíku, draslíku a přítomností nanočástic. Ve znázorněné faktorové 

rovině patří mezi významnější faktory přidání nanočástic a také počáteční pH extrakčních 

činidel. Z tohoto důvodu není v Grafu 12 patrný vztah mezi vlivem kalcinační teploty 

a uvolňováním prvků do výsledných extraktů. 
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5.1.1. Testy akvatické toxicity kaolinitu a kompozitu KATI16 a KATI66 

Vysoké koncentrace hliníku stanovené ve výsledném extraktu získaném loužením 

kompozitů v deionizované vodě společně s poklesem pH výsledného extraktu představují 

určité riziko pro životní prostředí [81, 82]. Z vysušeného kompozitu se do DM uvolnilo 

53 mg.l-1 hliníku, z kalcinovaného kompozitu tyto koncentrace dosahují až 208 mg.l-1 

hliníku. Protože hliník není uvedený jako potenciálně nebezpečný prvek, nelze jeho 

koncentrace porovnat s maximálně přípustnými hodnotami pro hodnocení vyluhovatelnosti 

odpadů. Testy vyluhovatelnosti kompozitu KATI16 a KATI66 byly proto dále rozšířeny 

o testy akvatické toxicity. 

Výsledky testů akutní akvatické toxicity pro vodný výluh vysušeného 

a kalcinovaného kaolinitu, pro vodný výluh a suspenzi kompozitu KATI16 a KATI66 jsou 

uvedeny v Tab. 4 – 6. Vodný výluh kaolinitu vysušeného při 105 °C (K1) vykazoval 

v testu slabý stimulační efekt, což koresponduje se stanovenou koncentrací hliníku 

ve vodném výluhu, která byla pod mezí stanovitelnosti (Příloha 1 Tab. 20). U vodného 

výluhu kaolinitu kalcinovaného při 600 °C (K6) nebyla zjištěna inhibice větší než 30 % 

(Tab. 4) a stanovená koncentrace hliníku ve výsledném extraktu byla 0,75 mg.l-1.  

Tab. 4. Výsledky akutní akvatické toxicity na řase Desmodesmus subspicatus pro vodné 

výluhy kaolinitu vysušeného při 105 °C (K1) a kaolinitu kalcinovaného při 600 °C (K6) 

Desmodesmus subspicatus 

K1 Efekt K6 Efekt 

Tuhá fáze:kapalina 

1:10 
Stimulace 0,3 % 

Tuhá fáze:kapalina 

1:10 
Inhibice 6 % 

 

Vodný výluh (1:10) získaný z kompozitu KATI16, který obsahoval 53 mg.l-1 

hliníku, nezpůsobil na testované řase Desmodesmus subspicatus inhibici větší než 50 %, 

proto se dále nepřipravovala koncentrační série. U vodného výluhu kompozitu KATI16 

byla stanovena na řase Chlorella vulgaris 71 % růstová inhibice. Z následně připravené 

koncentrační série odpovídá 50 % růstové inhibici pro vodný výluh kompozitu KATI16 

hodnota 5 g kompozitu ve 100 ml vodného výluhu (Tab. 5).  

Vodný výluh získaný z kompozitu KATI66, ve kterém byla stanovena koncentrace 

208 mg.l-1 hliníku, vykazuje na obou testovaných řasách Desmodesmus subspicatus 

i Chlorella vulgaris 50 % růstovou inhibici (Tab. 5). Z koncentrační série vyplynulo, 

že 50 % inhibice pro vodný výluh kompozitu KATI66 byla na řase Desmodesmus 
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subspicatus stanovena pro koncentraci 0,1 g kompozitu KATI66 ve 100 ml vodného 

výluhu.  

50 % růstové inhibici na řase Chlorella vulgaris bylo dosaženo, stejně jako 

v případě kompozitu KATI16, pro vodný výluh, který odpovídá 5 g kompozitu KATI66 

ve 100 ml vody.  

Tab. 5. Výsledky testů akutní akvatické toxicity na řasách Desmodesmus subspicatus 

a Chlorella vulgaris pro vodné výluhy připravené z kompozitů KATI16 a KATI66.  

 

V případě suspenzí připravených z kompozitů KATI16 a KATI66 testovaných 

na řasách Desmodesmus subspicatus a Chlorella vulgaris nebyla ani v jednom případě 

dosažena 50 % růstová inhibice (Tab. 6).  

Tab. 6. Výsledky akutní akvatické toxicity řasách Desmodesmus subspicatus a Chlorella 

vulgaris pro suspenze připravené z kompozitů KATI16 a KATI66 

 KATI16 Efekt KATI66 Efekt 

Desmodesmus 

subspicatus 

1 mg/100 ml Stimulace 0,1 % 1 mg/100 ml Inhibice 9 % 

5 mg/100 ml Inhibice 5 % 5 mg/100 ml Inhibice 10 % 

10 mg/100 ml Inhibice 15 % 10 mg/100 ml Inhibice 19 % 

Chlorella 

vulgaris 

1 mg/100 ml Inhibice 1 % 1 mg/100 ml Stimulace 0.2 % 

5 mg/100 ml Inhibice 15 % 5 mg/100 ml Inhibice 14 % 

10 mg/100 ml Inhibice 33 % 10 mg/100 ml Inhibice 37 % 

 

 KATI16  Efekt KATI66 Efekt 

Desmodesmus 

subspicatus 

Tuhá fáze : 

kapalina 

1:10 

Inhibice 49 % 

Tuhá fáze : kapalina 

1:10 
Inhibice 62 % 

0,1 g/100 ml Inhibice 52 % 

1 g/100 ml Inhibice 53 % 

5 g/100 ml Inhibice 65 % 

Chlorella 

vulgaris 

Tuhá fáze : 

kapalina 1:10 
Inhibice 71 % 

Tuhá fáze : kapalina 

1:10 
Inhibice 67 % 

0,1 g/100 ml Inhibice 37 % 0,1 g/100 ml Inhibice 23 % 

1 g/100 ml Inhibice 41 % 1 g/100 ml Inhibice 35 % 

5 g/100 ml Inhibice 48 % 5 g/100 ml Inhibice 52 % 
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Z výsledků testů akutní akvatické toxicity a stanovených koncentrací iontů 

ve výsledných extraktech vodných výluhů lze předpokládat, že nanočástice TiO2 k toxicitě 

přímo nepřispívají. Vyšší inhibice byla s největší pravděpodobností způsobena hlinitými 

ionty, které se uvolnily z kompozitů do výsledných extraktů. Uvedený závěr byl proto 

ověřen na modelových roztocích, které byly připraveny z hlinitých solí Al2(SO4)3.18H2O 

a Al(NO3)3.9H2O a které byly následně testovány na řasách Desmodesmus subspicatus 

i Chlorella vulgaris.  

Výsledky stanovení akvatické toxicity vzorků hlinitých solí pro zelené řasy 

Desmodesmus subspicatus a Chlorella vulgaris jsou uvedeny v Tab. 7 a 8. Z roztoků 

hlinitých solí o koncentraci 208 mg.l-1 hliníku, byla připravena koncentrační řada uvedená 

v Tab. 7 a 8. Roztok Al2(SO4)3.18H2O způsobil růstovou inhibici obou testovaných řas, 

přičemž 50 % inhibice byla dosažena pro koncentraci 0,208 mg.l-1 hliníku. Roztok 

Al(NO3)3.9H2O způsobil růstovou inhibici pro řasu Desmodesmus subspicatus v celém 

koncentračním rozmezí (Tab. 7), u řasy Chlorella vulgaris (Tab. 8) působil při nízkých 

koncentracích solí v roztoku stimulačně, přičemž 50 % inhibice nastala opět 

pro koncentraci 0,208 mg.l-1 hliníku. 

Z výsledků testů akutní akvatické toxicity na řasách Desmodesmus subspicatus 

i Chlorella vulgaris vyplynulo, že 50 % inhibice na testovaných řasách byla dosažena 

již pro koncentraci 0,208 mg.l-1 hlinitých iontů v roztoku.  

Tab. 7. Inhibice růstu sladkovodních zelených řas - Desmodesmus subspicatus 

pro modelové roztoky hlinitých solí 

Koncentrace 

Al [mg/l] 

Efekt  

Al2(SO4)3.18H2O  

Efekt 

Al(NO3)3.9H2O  

0,000208 Inhibice 36,6 % Inhibice 14,8 % 

0,0104 Inhibice 38, 7% Inhibice 28,5 % 

0,0208 Inhibice 40,3 % Inhibice 47,5 % 

0,208 Inhibice 54,9 % Inhibice 50,4 % 

2,08 Inhibice 62,7 % Inhibice 62,7 % 

10,4 Inhibice 66,5 % Inhibice 82,4 % 
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Tab. 8. Inhibice růstu sladkovodních zelených řas - Chlorella vulgaris pro modelové 

roztoky hlinitých solí 

Koncentrace 

Al [mg/l] 

Efekt 

Al2(SO4)3.18H2O 

Efekt 

Al(NO3)3.9H2O 

0,00208 Inhibice 1,3 % Stimulace 39,7 % 

0,0104 Inhibice 2,2 % Stimulace 33,2 % 

0,0208 Inhibice 20,6 % Stimulace 27,9 % 

0,208 Inhibice 57,8 % Inhibice 56,7 % 

2,08 Inhibice 62,8 % Inhibice 61,4 % 

10,4 Inhibice 67,3 % Inhibice 77,3 % 

 

S přihlédnutím k výsledkům testů akutní akvatické toxicity modelových roztoků 

hlinitých solí lze předpokládat, že k růstové inhibici na obou testovaných řasách s největší 

pravděpodobností přispělo množství uvolněných hlinitých iontů z kompozitů KATI16 

a KATI66 do vodného výluhu.  

Na základě relativně vysokých koncentrací hliníku stanovených ve výsledných 

extraktech vodných výluhů kompozitů KATI16 a KATI66, může vést k předpokladu, 

že během testů vyluhovatelnosti mohlo dojít ke změnám ve struktuře kompozitu. Tento 

předpoklad se však nepotvrdil, protože v IČ spektrech po testech vyluhovatelnosti nebyly 

pozorovány žádné změny (Obr. 21 a 22 v Příloze 4). Vzhledem k vysokému zastoupení 

Al2O3 ve struktuře kaolinitu, podíl uvolněného hliníku odpovídá pouze necelým 3 % jeho 

celkového obsahu a tedy případné změny ve struktuře nebyly použitými metodami 

prokazatelné. 

5.2. Stabilita kompozitu kaolinit/ZnO 

Fotoaktivní kompozit kaolinit s obsahem nanočástic oxidu zinečnatého byl loužen 

v deionizované vodě (DM) a v prostředí upraveném roztokem kyseliny sírové na hodnotu 

pH 2 a roztokem hydroxidu sodného na hodnotu pH 12. Hodnoty pH výsledných extraktů 

po interakci kompozitu s extrakčními činidly jsou znázorněny v Grafu 13. 
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Graf 13. pH výsledných extraktů po loužení kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 

v extrakčním činidle upraveném a) roztokem H2SO4 na hodnotu pH 2, b) v deionizované 

vodě (DM), c) roztokem NaOH na hodnotu pH 12 

pH výsledných extraktů po interakci kompozitu kaolinit/ZnO s extrakčním činidlem 

o pH 2 mírně klesalo s rostoucím obsahem ZnO v kompozitu. Změny pH mohl způsobit 

uvolněný ZnO, některý z prvků tvořících strukturu kaolinitu nebo doprovodných příměsí. 

Hodnoty pH extraktů získaných po interakci kompozitu s extrakčním činidlem o pH 12 lze 

s ohledem k nejistotě stanovení považovat za shodné. Po interakci kompozitů 

s deionizovanou vodou pH výsledných extraktů s rostoucím obsahem ZnO v kompozitu 

rostlo do slabě zásadité oblasti. Na ustavení výsledného pH se podílí také další vyloužené 

prvky a ustavují se složitější rovnováhy. 

Podíl zinku uvolněného z kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 znázorňuje 

Graf 14. 
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Graf 14. Podíl uvolněného zinku z kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 

do extrakčního činidla upraveného a) roztokem H2SO4 na hodnotu pH 2, 

b) do deionizované vody (DM), c) roztokem NaOH na hodnotu pH 12 

Z Grafu 14 a stanovených koncentrací zinku ve výsledných extraktech vyplynulo, 

že s rostoucím obsahem ZnO v kompozitu klesal podíl uvolněného zinku do vody 

i do okyseleného extrakčního činidla s počáteční hodnotou pH 2. V prostředí extrakčního 

činidla upraveného roztokem H2SO4 na pH 2 se do výsledných extraktů uvolnilo ze všech 

testovaných kompozitu více než 140 mg.l-1 zinku (Příloha 1 Tab. 14). 

Koncentrace zinku stanovené ve výsledných extraktech po interakci kompozitů 

s extrakčním činidlem s počátečním pH 12 nepřekročily 8 mg.l-1 (Příloha 1 Tab. 16). 

Nejnižší podíl i nejnižší koncentrace zinku byly stanoveny u kompozitu s nejvyšším 

obsahem ZnO (KAZn15). Uvolněný podíl zinku do extrakčního činidla s počáteční 

hodnotou pH 12 byl však, ve srovnání s extrakčními činidly o nižším počáteční pH, velmi 

nízký.  

Amfoterní charakter tohoto oxidu způsobuje jeho rozpustnost ve zředěných 

roztocích kyselin i hydroxidů. 

Rozpouštění oxidů kovů v neoxidujících kyselinách lze popsat obecnou rovnicí: 

MeX + νHH3O
+ ↔ Me2+ + νvH2O       (31) 

Z relativní rovnovážné konstanty reakce rozpouštění lze vypočítat změnu 

rozpustnosti sloučeniny v neoxidujících kyselinách v závislosti na pH roztoku podle 

vztahu: 
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log [Me2+] = log K(MeX) - νH .pH       (32) 

K(MeX) je rovnovážná relativní konstanta reakce sloučeniny MeX s kyselinou 

[Me2+] je koncentrace iontů kovu Me2+ 

νH [1] je stechiometrický koeficient, který udává počet reagujících H3O
+ iontů v reakci 

[85]. 

Rozpustnost sloučenin zinku, ve kterých se může zinek v extraktech vyskytovat, 

lze vypočítat jako funkci pH roztoku. Rovnovážné konstanty potřebné pro výpočet jsou 

uvedeny v práci Lindsay [119]. Závislost rozpustnosti sloučenin zinku vyskytujících 

se v závislosti na pH roztoku je vynesena na Obr. 14. 

 

Obr. 14. Rozpustnost ZnO, Zn(OH)2 a ZnSO4 v závislosti na pH extrakčního činidla [119] 

V roztoku hydroxidu reaguje ZnO za vzniku tetrahydroxozinečnatanu [15]: 

ZnO + 4 OH- → [Zn(OH)4]
-        (33) 

a ustavují se další rovnováhy [119]: 

Zn2+ + H2O ↔ ZnOH+ + H+        (34) 

Zn2+ + 2 H2O ↔ Zn(OH)2 + 2 H+       (35) 

Zn2+ + 3 H2O ↔ Zn(OH)3
- + 3 H+       (36) 

Zn2+ + 4 H2O ↔ Zn(OH)4
2- + 4 H+       (37) 

Zinek spadá do skupiny prvků, které se řadí mezi potenciálně nebezpečné a z tohoto 

důvodu se monitorují jejich vlastnosti. Na testovaný materiál může být nahlíženo jako 

na odpad a testovat jej podle Evropských kritérií COUNCIL DECISION nebo podle 

Vyhlášky č. 294/2005 Sb. uvedené v legislativě České republiky [86, 87]. 

Z kompozitu KAZn11 se do deionizované vody (DM) uvolnilo 106 mg.kg-1 Zn 

(Příloha 2 Tab. 2. 4), což tento materiál v souladu s Evropskými kritérii COUNCIL 
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DECISION [87] řadí do skupiny nebezpečných odpadů. Podíl zinku uvolněný z kompozitů 

KAZn13 a KAZn15 do vodného prostředí nepřekročil limitní hodnotu 50 mg.kg-1 

a pH výsledných extraktů je zároveň vyšší než 6, proto je lze v souladu s Evropskými 

kritérii COUNCIL DECISION (viz. Příloha 2 Tab. 2. 3 a Tab. 2. 3. 1) zařadit do skupiny 

odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné [87].  

Na základě Vyhlášky č. 294/2005 Sb. uvedené v legislativě České republiky 

(Příloha 2 Tab. 2. 5) lze materiál KAZn11 zařadit do třídy vyluhovatelnosti IIa, materiál 

KAZn13 a KAZn15 do třídy vyluhovatelnosti IIb [86]. Všechny kompozity lze podle 

Vyhlášky č. 294/2005 Sb. zařadit do skupiny odpadů, které lze ukládat na skládky skupiny 

S-ostatní odpad (S-002, S-003). S rostoucím obsahem oxidu zinečnatého v kompozitu roste 

také stabilita ZnO ukotveného na materiál. Stanovené koncentrace zinku uvolněného 

z kompozitu KAZn11, KAZn13 a KAZn15 do DM jsou uvedeny v Příloze 1 v Tab. 15. 

Podíl hliníku uvolněný z kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 do deionizované 

vody a extrakčního činidla o pH 2 byl pod mezí stanovitelnosti (Příloha 1 Tab. 14 a 15), 

proto se dále nepřepočítával. Stanovené koncentrace hliníku v extrakčním činidle 

s počáteční hodnotou pH 12 nepřekročily 4,5 mg.l-1. Přítomnost ZnO na povrchu kaolinitu 

neovlivnila uvolňování hliníku z kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 na rozdíl 

od kompozitů s obsahem TiO2, u kterých bylo prokázáno uvolňování hliníku v důsledku 

přítomnosti TiO2. 

Podíl uvolněného křemíku z kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 znázorňuje 

Graf 15. 
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Graf 15. Podíl křemíku vylouženého z kompozitního materiálu KAZn11, KAZn13 

a KAZn15 do extrakčního činidla upraveného a) roztokem H2SO4 na pH 2, 

b) do deionizované vody (DM), c) upraveného roztokem NaOH na pH 12 

Stanovené koncentrace křemíku uvolněného z kompozitního materiálu s obsahem 

ZnO nepřekročily ve výsledných extraktech 5 mg.l-1 (Příloha 1 Tab. 14 – 16). Podíl 

křemíku, který se uvolnil z kompozitu do okyseleného extrakčního činidla, je velmi 

podobný a velmi nízký. Ještě nižší podíl uvolněného křemíku byl stanoven ve výsledném 

extraktu získaném po loužení všech kompozitů v DM. Nejvýrazněji se křemík uvolňoval 

do extrakčního činidla s počátečním pH 12. Podíl uvolněného křemíku do extrakčního 

činidla s počáteční hodnotou pH 12 klesá s rostoucím obsahem ZnO v kompozitu. Celkově 

se však z testovaného kompozitu s rozdílným obsahem ZnO neuvolnilo více než 0,03 % 

křemíku, proto přítomnost nanočástic ZnO výrazně neovlivnila uvolňování sledovaného 

prvku z kompozitu. V porovnání s kompozitem obsahujícím nanočástice TiO2 (KATI16) 

je podíl křemíku uvolněného z kompozitů s obsahem ZnO téměř ve všech případech 

desetinásobně nižší.  

I když se podle rovnic (19) a (21) předpokládá uvolňování křemíku do zásaditého 

i vodného prostředí ve formě H4SiO4, konečné pH výsledných extraktů, získaných 

loužením kompozitů v DM a zásaditém extrakčním činidle, bylo s největší 

pravděpodobností ovlivněno zásadotvornými prvky a ustavováním složitých rovnováh 

nejen mezi kompozity a extrakčními činidly, ale také mezi prvky uvolněnými 

do výsledných extraktů. 

Podíl sodíku, draslíku a hořčíku uvolněný z kompozitů KAZn11, KAZn13 

a KAZn15 je znázorněn v Grafech 16 – 18. 
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Graf 16. Podíl sodíku vylouženého z kompozitního materiálu KAZn11, KAZn13 

a KAZn15 do extrakčních činidel upravených a) roztokem H2SO4 na pH 2, 

b) do deionizované vody (DM) 

S rostoucím obsahem ZnO v kompozitu roste podíl uvolněného sodíku 

do extrakčního činidla upraveného na hodnotu pH 2. Uvolněný podíl sodíku 

do extrakčního činidla s výchozí hodnotou pH 2 nepřesáhl 10 %. K výraznému uvolnění 

sodíku došlo z kompozitu KAZn11 a to do DM. Vyšší podíl sodíku uvolněný do DM může 

být způsoben určitou nerovnováhou deionizované vody, která je v důsledku změny 

osmotického tlaku agresivnější vůči materiálům, neboť ochotně přijímá všechny vodou 

rozpustné látky [120-123]. 

Podíl uvolněného sodíku z kompozitu s obsahem nanočástic ZnO je v porovnání 

s kompozitem obsahujícím nanočástice TiO2 mnohem vyšší. Příčina vyššího podílu 

uvolněného sodíku z kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 může být s největší 

pravděpodobností způsobena přípravou kompozitů.  

Sodík, vzhledem ke svému zásadotvornému chování v roztocích kyselin i ve vodě, 

s největší pravděpodobností přispěl k nárůstu hodnoty pH výsledných extraktů získaných 

loužením kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 v extrakčním činidle s výchozí 

hodnotou pH 2 a také k nepatrnému nárůstu pH u výsledných extraktů získaných interakcí 

kompozitů s deionizovanou vodou.  

V extrakčním činidle s výchozí hodnotou pH 12 nebyl podíl uvolněného sodíku 

stanoven, protože extrakční činidlo bylo upraveno roztokem NaOH.  
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Graf 17. Podíl draslíku vyloužený z kompozitního materiálu KAZn11, KAZn13 

a KAZn15 do extrakčních činidel upravených a) roztokem H2SO4 na pH 2, 

b) do deionizované vody (DM), c) roztokem NaOH na pH 12 

Podíl draslíku uvolněného z kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 

do výsledných extraktů nepřesáhl 0,3 % (Graf 17). V extrakčních činidlech s počáteční 

hodnotou pH 2 a pH 12 lze podíl uvolněného draslíku z kompozitu KAZn11 s ohledem 

na nejistotu stanovení považovat za shodný. Největší podíl draslíku se uvolnil z kompozitu 

KAZn11 do deionizované vody (DM). Uvolněný podíl draslíku do DM klesal s rostoucím 

obsahem ZnO v kompozitu. Do extrakčního činidla s počáteční hodnotou pH 12 naopak 

podíl uvolněného draslíku s rostoucím obsahem ZnO v kompozitu poměrně výrazně 

stoupal.  

Draslík, obdobně jako sodík, přispívá k ustavení pH výsledných extraktů 

v oblastech vyšších hodnot pH. Podíl draslíku uvolněný z kompozitu s obsahem ZnO 

je mnohem nižší v porovnání s kompozitem obsahujícím TiO2. Vyšší podíl draslíku 

uvolněný z kompozitu KATI16 než z kompozitů s obsahem nanočástic ZnO byl s největší 

pravděpodobností ovlivněn nanočásticemi TiO2. 
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Graf 18. Podíl hořčíku vylouženého z kompozitního materiálu KAZn11, KAZn13 

a KAZn15 do extrakčních činidel upravených a) roztokem H2SO4 na pH 2, 

b) do deionizované vody (DM) 

Graf 18 znázorňuje podíl vylouženého hořčíku z kompozitů KAZn11, KAZn13 

a KAZn15 do extrakčních činidel. Podíl hořčíku, který se z uvedených kompozitů uvolnil, 

v žádném z výsledných extraktů nepřesáhl 0,05 %. Největší podíl hořčíku se uvolnil 

z kompozitu KAZn15 do extrakčního činidla s původní hodnotou pH 2. Podíl hořčíku 

uvolněný z KAZn11 a KAZn13 do extrakčního činidla s počátečním pH 2 lze s ohledem 

na nejistotu stanovení považovat za shodný. Do DM se uvolnil největší podíl hořčíku 

z kompozitu KAZn13, který však nepřesáhl 0,03 %. Koncentrace hořčíku stanovené 

ve výsledných extraktech po interakci kompozitu s extrakčním činidlem s výchozí 

hodnotou pH 12 byly pod mezí stanovitelnosti (< 0,05 mg.l-1 AES-ICP) (Příloha 1 

Tab. 16).  

Porovnáním vylouženého podílu hořčíku z kompozitů s obsahem nanočástic ZnO 

a TiO2 se nižší podíl uvolnil z kompozitů kaolinit/ZnO.  

Vzhledem k nízkým podílům hořčíku uvolněným do výsledných extraktů, se hořčík 

pravděpodobně nepodílí na ustavení pH výsledných extraktů tak vysokou měrou jako 

předchozí diskutované prvky. Ve výsledných extraktech se mezi uvolněnými prvky 

a extrakčními činidly ustavují velmi složité rovnováhy. Na ustavení konečných hodnot pH 

výsledných extraktů se podílí především zásadotvorné prvky, v největší míře pak podíl 

uvolněného zinku z kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15.  

IČ spektra kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 před a po interakci 

s extrakčními činidly jsou uvedeny na Obr. 23 – 25 v Příloze 4. Na Obr. 23 – 25 nejsou 
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viditelné žádné změny absorpčních pásů. Interakcí kompozitu s extrakčními činidly 

nedošlo k narušení struktury kaolinitu, ale vzhledem ke stanoveným koncentracím zinku 

ve výsledných extraktech, je třeba zvážit, za jakým účelem a kdy se bude daný materiál 

využívat.  

5.3. Stabilita kompozitu kaolinit/FexOy 

Kaolinit s obsahem oxidů železa byl loužen v deionizované vodě a v extrakčním 

činidle upraveném roztokem kyseliny chlorovodíkové na hodnotu pH 2 a pH 4 a roztokem 

hydroxidu sodného na hodnotu pH 9 a pH 11. S ohledem na případné použití kompozitu 

jako sorbentu polutantů z odpadních vod bylo pH extrakčních činidel rozšířeno. pH 

výsledných extraktů po interakci kompozitu kaolinit/FexOy s extrakčními činidly 

je vyneseno v Grafu 19. 

 

Graf 19. pH výsledných extraktů po interakci kompozitu kaolinit/FexOy v extrakčních 

činidlech upravených a) roztokem HCl na hodnotu pH 2 a pH 4, b) v deionizované vodě 

(DM) c) roztokem NaOH na hodnotu pH 9 a pH 11. 

pH výsledného extraktu po interakci kompozitu kaolinit/FexOy s extrakčním 

činidlem o počáteční hodnotě pH 2 se téměř nezměnilo. Výraznější nárůst pH výsledného 

extraktu lze pozorovat po interakci kompozitu v extrakčním činidle s počáteční hodnotou 

pH 4. Po interakci kompozitu s deionizovanou vodou (DM) pH výsledného extraktu 

nepatrně kleslo a ustavilo těsně nad hodnotou pH 6. pH výsledných extraktů po interakci 

kompozitu se zásaditými extrakčními činidly kleslo a ustavilo se na hodnotě kolem pH 7. 

S ohledem na nejistotu stanovení lze pH výsledných extraktů získaných loužením 
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kompozitu v extrakčních činidlech o počáteční hodnotě pH 4, pH 9 a pH 11 považovat 

za shodné. 

Porovnáním hodnot pH výsledných extraktů kompozitu kaolinit/FexOy 

s předchozími testovanými kompozity, se pH extraktu po interakci kompozitu 

kaolinit/FexOy v extrakčním činidle s nejnižší hodnotou pH 2 téměř nezměnilo. Naopak 

u kompozitů kaolinit/TiO2 a kaolinit/ZnO pH výsledných extraktů vzrostlo, ale zůstalo 

v kyselé oblasti. Po interakci kompozitu kaolinit/FexOy s deionizovanou vodou, pH 

výsledných extraktů nepatrně kleslo a ustavilo se, stejně jako v případě kompozitu 

kaolinit/ZnO, kolem hodnoty pH 6. Výsledná hodnota pH extraktu získaného loužením 

kompozitu kaolinit/TiO2 klesla pod hodnotu pH 4. Porovnáním s kompozitem 

kaolinit/ZnO, u kterého se ve výsledných extraktech po interakci se zásaditým extrakčním 

činidlem konečné pH téměř nezměnilo a zůstalo v zásadité oblasti, u kompozitu 

kaolinit/FexOy se po interakci se zásaditými extrakčními činidly konečné pH ustavilo 

v neutrální až mírně zásadité oblasti. V případě výsledných extraktů získaných loužením 

kompozitu kaolinit/TiO2 pH kleslo a ustavilo se opět, jako po výluhu v DM, v kyselé 

oblasti.  

Na základě stanovených hodnot pH výsledných extraktů a jejich porovnáním 

s kompozity kaolinit/TiO2 a kaolinit/ZnO, lze ve výsledných extraktech získaných 

loužením kompozitu kaolinit/FexOy předpokládat vyšší podíl uvolněných prvků 

než z kompozitu kaolinit/ZnO a zároveň nižší než z kompozitu kaolinit/TiO2.  

Z magneticky upraveného kaolinitu se do prostředí s nejnižší hodnou pH uvolnila 

necelá 4 % z celkového obsahu železa v kompozitu, což odpovídá koncentraci 29 mg.l-1 

(Příloha 1 Tab. 17). Rozpouštění magnetitu v kyselém prostředí lze popsat následujícími 

rovnicemi [124]: 

Fe3O4 + 8 H+ → 2 Fe3+ + Fe2+ + 4 H2O      (38) 

Uvolňování železa z magnetitu bez přístupu kyslíku lze popsat dvěma rozdílnými 

mechanismy rozpouštění. Jeden pár redoxní reakce vede k tvorbě maghemitu a uvolnění 

Fe(II) do roztoku. Druhým párem redoxní reakce je rozpuštění magnetitu. Což vede 

k uvolnění jak Fe2+ tak také Fe3+ do roztoku [125]: 

[Fe2+Fe2
3+]O4(magnetit) + 8 H+ → Fe2+ + 2 Fe3+ + 4 H2O    (39) 

Podíl železa uvolněného do výsledných extraktů s rostoucím pH extrakčních činidel 

výrazně klesal a nedosahoval ani k 0,05 %, proto nejsou uvedené hodnoty vyneseny 
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v grafu. Kompozitní materiál kaolinit/FexOy si navíc zachoval své magnetické vlastnosti 

i po interakci se všemi uvedenými extrakčními činidly (Obr. 15).  

Z hlediska soudržnosti nanočástic FexOy v kompozitu lze magneticky modifikovaný 

kaolinit považovat za stabilní kompozit s možností využití v dalších aplikacích. 

Laboratorní experimenty zároveň korespondují s výsledky molekulárního modelování, 

které předpokládají silnou interakci mezi kaolinitem a nanočásticemi FexOy. Nejsilnější 

interakce byla zjištěna na hranách kaolinitu, což zároveň odpovídá Obr. 13a pořízeného 

TEM, kde lze největší shluky nanočástic pozorovat právě na hranách kaolinitu [101].  

 

Obr. 15. Kompozit kaolinit/FexOy po přiložení magnetu (a), (b) a po odejmutí magnetu (c). 

Foto doc. Tokarský 

Největší podíl hliníku, stejně tak jako železa, se uvolnil z kompozitu kaolinit/FexOy 

do extrakčního činidla upraveného na hodnotu pH 2. Uvedený podíl hliníku lehce přesáhl 

0,02 %, což odpovídá koncentraci 4,2 mg.l-1 (Příloha 1 Tab. 17). Amfoterní charakter 

Al2O3 způsobil jeho rozpustnost v extrakčním činidle s nejnižší hodnotou pH. Podíl 

uvolněného hliníku do extrakčního činidla s výchozí hodnotou pH 2 pravděpodobně 

přispěl k ustavení konečné hodnoty pH výsledného extraktu v kyselé oblasti.  

V extrakčních činidlech s počátečním pH 4, pH 11 a v DM byl vyloužený podíl 

hliníku menší než 0,5.10-3 %. Proto konečné pH výsledných extraktů nebylo s největší 

pravděpodobností ovlivněno podílem uvolněného hliníku. Ve výsledném extraktu 

s počátečním pH 9 byla koncentrace hliníku pod mezí stanovitelnosti 0,05 mg.l-1 AES-ICP. 

Z důvodu velmi nízkého podílu hliníku vylouženého do extrakčních činidel, nebyly 

hodnoty vyneseny v grafu.  

Podíl hliníku uvolněný z kaolinitu/FexOy do extrakčních činidel je v porovnání 

s kompozity kaolinit/TiO2 a kaolinit/ZnO zanedbatelný. Přítomnost nanočástic FexOy 

na jílovém minerálu, vzhledem k výsledkům uvedeným v kapitole 5.5. (Kaolinit upravený 
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při různých teplotách), ovlivnila uvolňování hliníku z kompozitu kaolinit/FexOy pouze 

v přítomnosti extrakčního činidla s nejnižší počáteční hodnotou pH.  

 

Graf 20. Podíl křemíku uvolněný z kompozitu kaolinit/FexOy do extrakčních činidel 

upravených a) roztokem HCl na hodnotu pH 2 a pH 4, b) do deionizované vody (DM), 

c) roztokem NaOH na hodnotu pH 9 a pH 11 

Graf 20 znázorňuje podíl vylouženého křemíku z kompozitu kaolinit/FexOy. 

Největší podíl křemíku se uvolnil opět do extrakčního činidla s počátečním pH 2 

a podobně jako u hliníku lehce přesáhl 0,02 %. Podíl uvolněného křemíku, v důsledku 

tvorby H4SiO4 v kyselých roztocích (rovnice (17)), přispěl k ustavení hodnoty pH 

výsledného extraktu v kyselé oblasti. Podíl křemíku uvolněný do extrakčních činidel 

s počáteční hodnotou pH 4, pH 9, pH 11 a do DM byl velmi nízký a k ustavení konečné 

hodnoty pH výsledných extraktů přispěl velmi malou měrou.  

Z kompozitu kaolinit/FexOy se v porovnání s kompozitem kaolinit/TiO2 

do výsledných extraktů uvolnil nižší podíl křemíku. Porovnáním s kompozitem 

kaolinit/ZnO byl podíl uvolněného křemíku z kompozitu kaolinit/FexOy vyšší 

v extrakčních činidlech s výchozí hodnotou pH 2 a v DM. V zásaditém extrakčním činidle 

byl naopak vyšší podíl křemíku vyloužen z kompozitu kaolinit/ZnO. Vzhledem 

k výsledkům uvedeným v kapitole 5.5., magnetická úprava kaolinitu a přítomnost 

nanočástic FexOy uvolňování křemíku neovlivnila. 

Podíl uvolněného sodíku, draslíku a hořčíku z kompozitu kaolinit/FexOy je vynesen 

v Grafech 21-23.  
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Graf 21. Podíl sodíku uvolněného z kompozitu kaolinit/FexOy do extrakčních činidel 

upravených a) roztokem HCl na hodnotu pH 2 a pH 4, b) do deionizované vody (DM) 

Z Grafu 21 je patrné, že s rostoucí hodnotou pH extrakčních činidel klesal podíl 

uvolněného sodíku z kompozitu kaolinit/FexOy. Podíl vylouženého sodíku se pohyboval 

kolem 30 %. Sodík, jako alkalický prvek, ochotně reaguje s extrakčními činidly a snadno 

přechází do deionizované vody a okyseleného extrakčního činidla: 

Na2O + 2 HCl = 2 NaCl + H2O       (40) 

Vysoký podíl sodíku uvolněný do extrakčního činidla s počáteční hodnotou pH 4, 

pomohl k ustavení pH výsledného extraktu v slabě zásadité oblasti. V případě ustavení 

konečné hodnoty pH výsledného extraktu s počátečním pH 2, se vlivem relativně vysokého 

podílu uvolněného železa (28,9 mg.l-1), ale také hliníku (4,2 mg.l-1) a křemíku (5,9 mg.l-1) 

z kompozitu, ustavují ve výsledném extraktu složité rovnováhy. Vysoký podíl uvolněného 

sodíku proto neovlivnil pH výsledného extraktu tak výrazně jako v případě extrakčního 

činidla s počáteční hodnotou pH 4, ve kterém byl stanovený podíl výše uvedených prvků 

mnohem nižší (Příloha 1 Tab. 17).  

Ve výsledných extraktech získaných loužením kompozitu v zásaditých extrakčních 

činidlech se koncentrace uvolněného sodíku nestanovila, protože extrakční činidlo bylo 

upraveno roztokem NaOH.  

Z magneticky modifikovaného kaolinitu se uvolnil mnohem vyšší podíl sodíku 

než z kompozitu kaolinit/TiO2. Vyšší podíl sodíku se vyloužil z kompozitu kaolinit/FexOy 

než z kompozitu kaolinit/ZnO do okyseleného extrakčního činidla. Do vodného prostředí 

se větší podíl sodíku uvolnil z kompozitů KAZn11 a KAZn15 než z kompozitu 
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kaolinit/FexOy, z kompozitu KAZn13 byl podíl uvolněného sodíku naopak nižší než 

z kompozitu kaolinit/FexOy. Uvolňování sodíku z kompozitu kaolinit/FexOy mohlo být, 

vzhledem k výsledkům uvedeným v kapitole 5.5., ovlivněno přítomností nanočástic FexOy 

na povrchu kaolinitu, ale také přípravou kompozitu. 

 

Graf 22. Podíl draslíku uvolněného z kompozitu kaolinit/FexOy do extrakčních činidel 

upravených a) roztokem HCl na hodnotu pH 2 a pH 4, b) do deionizované vody (DM), 

c) roztokem NaOH na hodnotu pH 9 a pH 11 

Podíl draslíku uvolněného do výsledných extraktů pozvolna klesal s rostoucím 

počátečním pH extrakčních činidel. Největší podíl draslíku se uvolnil do extrakčního 

činidla s počáteční hodnotou pH 2 a odpovídá 0,3 % (Graf 22). Za předpokladu přítomnosti 

draslíku v kompozitu ve formě oxidu lze v extrakčních činidlech upravených roztokem 

HCl předpokládat následující reakci: 

K2O + 2 HCl = 2 KCl + H2O        (41) 

Uvolněný podíl draslíku proto s největší pravděpodobností přispěl k ustavení 

konečné hodnoty pH výsledného extraktu, získaného interakcí kompozitu s extrakčním 

činidlem s počáteční hodnotou pH 4, v slabě zásadité oblasti. 

Podíl vylouženého draslíku do zásaditých extrakčních činidel (pH 9 a pH 11) lze 

s ohledem na nejistotu stanovení považovat za shodné (Příloha 1 Tab. 17). V uvedených 

extrakčních činidlech se předpokládá reakce (27) popsaná v předchozím textu. Vyloužený 

podíl draslíku do zásaditých extrakčních činidel také přispěl ke změně pH a ustavení 

konečných hodnot v slabě zásadité oblasti. 
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Podíl vylouženého draslíku z kompozitu kaolinit/FexOy je v porovnání 

s kompozitem kaolinit/TiO2 zanedbatelný. Porovnáním kompozitu kaolinit/FexOy 

s kompozitem kaolinit/ZnO je podíl uvolněného draslíku z obou kompozitů velmi 

podobný. I když byl na základě statistické analýzy, popsané v kapitole 5.4., prokázán vliv 

přítomnosti nanočástic na uvolňování draslíku z kompozitů, vzhledem k výsledkům 

experimentů, uvedených v kapitole 5.5., přítomnost nanočástic FexOy na povrchu kaolinitu 

uvolňování draslíku do extrakčních ovlivnila zanedbatelně.  

 

Graf 23. Podíl hořčíku uvolněného z kompozitu kaolinit/FexOy do extrakčních činidel 

upravených a) roztokem HCl na hodnotu pH 2 a pH 4, b) do deionizované vody (DM), 

c) roztokem NaOH na hodnotu pH 9 a pH 11 

Graf 23 znázorňuje podíl uvolněného hořčíku z kompozitu kaolinit/FexOy. 

S rostoucí hodnotou pH extrakčních činidel podíl uvolněného hořčíku ve výsledných 

extraktech klesal. Největší podíl hořčíku se uvolnil do extrakčního činidla s počáteční 

hodnotou pH 2. V extrakčních činidlech upravených roztokem HCl na hodnotu pH 2 a pH 

4 lze za předpokladu přítomnosti hořčíku v kompozitu ve formě oxidu popsat reakci 

uvedenou rovnicí: 

MgO + 2 HCl = MgCl2 + H2O       (42) 

V extraktech získaných interakcí kompozitu kaolinit/FexOy s DM a extrakčními 

činidly s počáteční hodnotou pH 9 a pH 11 nepřesáhl vyloužený podíl hořčíku 1 %. 

K ustavení konečné hodnoty pH uvedených extraktů přispěl podíl uvolněného hořčíku 

malou měrou. Stanovené koncentrace hořčíku ve výsledných extraktech jsou uvedeny 

v Příloze 1 v Tab. 17. 
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Z kompozitu kaolinit/FexOy se do extrakčního činidla s výchozí hodnotou pH 2 

uvolnil vyšší podíl hořčíku než z kompozitů kaolinit/TiO2 i kaolinit/ZnO. Ve výsledných 

extraktech s vyšší výchozí hodnotou pH byl podíl uvolněného hořčíku z kompozitu 

kaolinit/FexOy nižší než z kompozitu kaolinit/TiO2, ale vyšší než z kompozitu 

kaolinit/ZnO. Vzhledem k výsledkům uvedeným v kapitole 5.5., magnetická úprava 

kaolinitu nepatrně ovlivnila uvolňování hořčíku z kompozitu kaolinit/FexOy. 

Uvolňování prvků z kompozitu kaolinit/FexOy bylo nejvíce ovlivněno extrakčním 

činidlem upraveným roztokem HCl na hodnotu pH 2. Nárůst hodnoty pH extrakčního 

činidla s počáteční hodnotou pH 4 na pH 7 a ustavení hodnot pH po interakci kompozitu 

se zásaditými extrakčními činidly v slabě zásadité oblasti, bylo s největší pravděpodobností 

ovlivněno zásaditým charakterem koncových hlinitých skupin v kaolinitu. Vzhledem 

k výsledkům experimentů uvedeným v následující kapitole (5.4.), uvolňování křemíku 

nebylo ovlivněno magnetickou úpravou kaolinitu. Uvolňování hliníku a prvků 

doprovázejících kaolinit z kompozitu kaolinit/FexOy do výsledných extraktů bylo 

ovlivněno především působením extrakčního činidla s nejnižší hodnotou pH 2 a také 

magnetickou modifikací kaolinitu.  

Po testech vyluhovatelnosti kompozitu kaolinit/FexOy se sledovaly případné změny 

ve struktuře rentgenovou difrakcí (Obr. 16) a infračervenou spektroskopií (Obr. 17). 
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Obr. 16. Difrakční záznam kompozitu kaolinit/FexOy po výluhu v extrakčních činidlech 

upravených a) roztokem HCl na pH 2 a pH 4, b) v deionizované vodě (DM), c) roztokem 

NaOH na hodnotu pH 9 a pH 11. M – muskovit, K – kaolinit, Q – křemen 

Na difrakčním záznamu nejsou po interakci kompozitu s extrakčními činidly patrné 

žádné změny. Také hodnota mezirovinné vzdálenosti kaolinitu zůstává nezměněna. 

Kompozit lze proto považovat, i vzhledem k výsledkům testů vyluhovatelnosti, za stabilní 

a využitelný v širokém rozmezí pH.  

Loužením materiálu nedošlo k narušení struktury kompozitu. Uvedený závěr byl 

potvrzen také IČ spektry kompozitu kaolinit/FexOy po testech vyluhovatelnosti, které 

znázorňuje Obr. 17. Při porovnání IČ spekter kompozitu před a po testech vyluhovatelnosti 

nejsou pozorovatelné žádné výrazné rozdíly.  
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Obr. 17. Infračervené spektrum kompozitu kaolinit/FexOy před výluhem a po výluhu 

v extrakčních činidlech upravených a) roztokem HCl na pH 2 a pH 4, b) v deionizované 

vodě (DM), c) roztokem NaOH na pH 9 a pH 11 

Testy vyluhovatelnosti byly dále doplněny snímky ze skenovacího elektronového 

mikroskopu v režimu sekundárních elektronů doplněné o EDAX kompozitu kaolinit/FexOy 

a jsou znázorněny na Obr. 18. 
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Obr. 18. Snímky kompozitu kaolinit/FexOy pořízené řádkovacím elektronovým 

mikroskopem v režimu sekundárních elektronů doplněné o EDAX a) před testem 

vyluhovatelnosti, b) po interakci kompozitu s extrakčním činidlem o pH 2, c) po interakci 

s deionizovanou vodou, d) po interakci s extrakčním činidlem o pH 11 

Z Obr. 18 (a) je patrná přítomnost hliníku, křemíku a kyslíku, tvořící strukturu 

kaolinitu a také železa v testovaném kompozitu. Železo bylo v kompozitu pomocí EDAX 

detekováno také po výluhu v extrakčních činidlech. Na snímku 18 (b-2) lze pozorovat 

snížení intenzity píku železa po výluhu kompozitu v extrakčním činidle s počátečním pH 2. 

Výsledek koresponduje s vyšším vylouženým podílem železa stanoveným v extrakčním 

činidle s počáteční hodnotou pH 2.  

Uvolněný podíl železa do deionizované vody a extrakčního činidla s výchozím pH 

11 bylo nízké a na snímcích 18 (c-3) a 18 (d-4) byla v obou případech dokázána přítomnost 

železa.  

Kompozitní materiál kaolinit/FexOy si zachoval své magnetické vlastnosti 

po výluzích ve všech uvedených extrakčních činidlech a to i přes vyšší stanovené 

koncentrace železa ve výsledném extraktu získaném interakcí kompozitu s extrakčním 

činidlem s nejnižší počáteční hodnotou pH. 

5.4. Statistická analýza testovaných kompozitů 

Na základě experimentálních výsledků byla u kompozitů upravených sušením 

(KATI16, KAZn11, KAZn13, KAZn15 a kaolinit/FexOy) provedena statistická analýza 

rozptylu rozšířená Tukey HSD testem.  
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Graf 24. Vliv přítomnosti nanočástic (NP) v kompozitech kaolinit/FexOy (Fe), KATI16 

(Ti), KAZn11 (Zn1), KAZn13 (Zn3) a KAZn15 (Zn5) na podíl vylouženého hliníku 

do extrakčních činidel s rozdílným počátečním pH 

Z analýzy variance byl na hladině významnosti α = 0,05 prokázán vliv přítomnosti 

nanočástic v kompozitech upravených sušením na uvolňování hliníku do extrakčních 

činidel (Příloha 3 Tab. 3. 2). Tento předpoklad lze pozorovat zejména u kompozitu 

obsahujícího nanočástice TiO2, KATI16 (Graf 24).  

Analýza variance byla rozšířena Tukey HSD testem pro přiblížení do jaké míry 

jednotlivé typy nanočástic ovlivnily uvolnění hliníku z testovaných kompozitů. Na základě 

výsledků Tukey HSD testu byl prokázán rozdíl mezi kompozitem obsahujícím nanočástice 

TiO2 a kompozity obsahujícími nanočástice ZnO a FexOy vzhledem k uvolněnému podílu 

hliníku ve výsledných extraktech. Zároveň byl prokázán rozdíl mezi kompozitem 

kaolinit/TiO2 a kaolinitem vzhledem k uvolněnému podílu hliníku. Naopak nebyl prokázán 

rozdíl mezi kompozity kaolinit/FexOy a kaolinit/ZnO v uvolňování hliníku z uvedených 

kompozitů. Hodnoty Tukey testu také neprokázaly rozdíl mezi hmotnostním procentem 

ZnO v kompozitu kaolinit/ZnO a jeho vlivu na uvolňování hliníku. Také nebyl prokázán 

rozdíl mezi kompozity obsahujícími nanočástice ZnO a FexOy a kaolinitem z hlediska 

uvolněného podílu hliníku ve výsledných extraktech. Uvedené výsledky jsou shrnuty 

v Příloze 3 Tab. 3. 3. 
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Graf 25. Vliv přítomnosti nanočástic (NP) v kompozitech kaolinit/FexOy (Fe), KATI16 

(Ti), KAZn11 (Zn1), KAZn13 (Zn3) a KAZn15 (Zn5) na podíl vylouženého křemíku 

do extrakčních činidel s rozdílným počátečním pH 

Z analýzy rozptylu bylo na hladině významnosti α = 0,001 prokázáno, 

že přítomnost nanočástic na povrchu kaolinitu významně přispívá k uvolňování křemíku 

z kompozitů do extrakčních činidel (Příloha 3 Tab. 3. 2). Z Grafu 25 je také patrné, 

že uvolňování křemíku z kompozitů způsobila přítomnost nanočástic TiO2. Jak již bylo 

uvedeno výše, přítomnost nanočástic FexOy v kompozitu kaolinit/FexOy uvolňování 

křemíku významně neovlivnila. Z Grafu 25 je patrné, že uvolnění křemíku z kompozitu 

kaolinit/FexOy bylo ovlivněno především extrakčním činidlem s nejnižší počáteční 

hodnotou pH. 

Analýza rozptylu byla dále rozšířena Tukey HSD testem (Příloha 3 Tab. 3. 3). 

Výsledky Tukey HSD testu prokázaly rozdíl mezi kompozitem obsahujícím nanočástice 

TiO2 (KATI16) a kompozity kaolinit/ZnO, kaolinit/FexOy a kaolinitem v podílu 

uvolněného křemíku do extrakčních činidel. Typ nanočástic u kompozitů kaolinit/ZnO 

a kaolinit/FexOy neměl na podíl uvolněného křemíku do extrakčních činidel prokazatelný 

vliv.  
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Graf 26. Vliv přítomnosti nanočástic (NP) v kompozitech kaolinit/FexOy (Fe), KATI16 

(Ti), KAZn11 (Zn1), KAZn13 (Zn3) a KAZn15 (Zn5) na podíl vylouženého sodíku 

do extrakčních činidel s rozdílným počátečním pH 

Analýza rozptylu neprokázala vliv přítomnosti nanočástic v kompozitech 

na uvolňování sodíku do extrakčních činidel (Příloha 3 Tab. 3. 3). Uvolňování sodíku 

do extrakčních činidel je proto s největší pravděpodobností ovlivněno počátečním pH 

extrakčních činidel (Graf 26).  

Jelikož nebyla zamítnuta nulová hypotéza, Tukey HSD test nebyl pro uvedený 

případ použit.  
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Graf 27. Vliv přítomnosti nanočástic (NP) v kompozitech kaolinit/FexOy (Fe), KATI16 

(Ti), KAZn11 (Zn1), KAZn13 (Zn3) a KAZn15 (Zn5) na podíl vylouženého draslíku 

do extrakčních činidel s rozdílným počátečním pH 

Z analýzy rozptylu byl na hladině významnosti α = 0,001 prokázán vliv přítomnosti 

nanočástic v kompozitech na uvolňování draslíku do extrakčních činidel. Uvolňování 

draslíku bylo opět v největší míře ovlivněno přítomností nanočástic TiO2 (Graf 27), 

což také prokazují experimenty uvedené výše. 

Tukey HSD test prokázal stejně jako v předchozím případě rozdíl mezi 

kompozitem s obsahem nanočástic TiO2 (KATI16) a kompozity obsahujícími nanočástice 

ZnO (KAZn11, KAZn13, KAZn15) a nanočástice FexOy v podílu uvolněného draslíku 

do extrakčních činidel. Rozdíl v uvolněném podílu draslíku byl prokázán také mezi 

kompozitem KATI16 a kaolinitem. Naopak mezi kompozity s obsahem nanočástic ZnO 

a FexOy a kaolinitem rozdíly v uvolněném podílu draslíku prokázány nebyly (Příloha 3 

Tab. 3. 3). Rozdíl v uvolněném podílu draslíku do extrakčních činidel nebyl prokázán 

ani vzhledem k hmotnostnímu podílu ZnO v kompozitu kaolinit/ZnO. 
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Graf 28. Vliv přítomnosti nanočástic (NP) v kompozitech kaolinit/FexOy (Fe), KATI16 

(Ti), KAZn11 (Zn1), KAZn13 (Zn3) a KAZn15 (Zn5) na podíl vylouženého hořčíku 

do extrakčních činidel s rozdílným počátečním pH 

Na základě analýzy rozptylu nebyl na hladině významnosti α = 0,05 prokázán vliv 

přítomnosti nanočástic v kompozitech na uvolňování hořčíku do extrakčních činidel 

(Graf 28). Uvolňování hořčíku z kompozitů, vzhledem k výsledkům statistické analýzy 

uvedeným v Grafu 12 (FAMD), ovlivňuje počáteční pH extrakčních činidel, které jsou 

na základě FAMD analýzy ve vzájemném vztahu.  

Jelikož nebyla zamítnuta nulová hypotéza, Tukey HSD test nebyl pro uvedený 

případ použit. 

5.5. Kaolinit upravený při různých teplotách 

Z důvodu vysokých koncentrací hliníku, které se uvolnily z kalcinovaného 

kompozitu KATI66 již do deionizované vody, byly předcházející testy vyluhovatelnosti 

rozšířeny o vliv kalcinační teploty na jílový minerál kaolinit.  

Chemické složení kaolinitu ve formě oxidů, upraveného v teplotním rozmezí       

200 – 800 °C je uvedeno v Tab. 9. 
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Tab. 9. Chemické složení kaolinitu ve formě oxidů upraveného při teplotách 200 °C (K2), 300 °C (K3), 400 °C (K4), 500 °C (K5), 600 °C (K6), 700 

°C (K7) a 800 °C (K8). ZŽ – ztráta žíháním 

Oxidy 
K2 

[hm. %] 

K3 

[hm. %] 

K4 

[hm. %] 

K5 

[hm. %] 

K6 

[hm. %] 

K7 

[hm. %] 

K8 

[hm. %] 

Al2O3 36,8 ± 0,74 36,9 ± 0,74 36,9 ± 0,74 37,8 ± 0,76 41,0 ± 0,8 41,6 ± 0,8 41,8 ± 0,8 

SiO2 47,5 ± 1,0 47,6 ± 1,0 47,6 ± 1,0 48,8 ± 1,0 52,7 ± 1,1 53,2 ± 1,1 53,5 ± 1,1 

Na2O  0,07 ± 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 

MgO 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 

P2O5 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 

K2O 1,23 ± 0,02 1,24 ± 0,02 1,24 ± 0,02 1,27 ± 0,03 1,36 ± 0,03 1,38 ± 0,03 1,38 ± 0,03 

CaO 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 

TiO2 0,89 ± 0,02 0,89 ± 0,02 0,89 ± 0,02 0,91 ± 0,02 0,98 ± 0,02 0,98 ± 0,02 0,99 ± 0,02 

MnO 0,11 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

Fe2O3 0,59 ± 0,01 0,59 ± 0,01 0,59 ± 0,01 0,61 ± 0,01 0,65 ± 0,01 0,65 ± 0,01 0,65 ± 0,01 

ZŽ 0,1 ± 0,01 0,3 ± 0,1 0,6 ± 0,1 3,2 ± 0,1 10,2 ± 0,2 11,2 ± 0,2 11,4 ± 0,2 
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Difrakční záznam kaolinitu vysušeného při 105 °C a kalcinovaného při teplotách 

200 °C – 800 °C je znázorněn na Obr. 19.  

 

Obr. 19. Difrakční záznam kaolinitu vysušeného při teplotě 105 °C a kalcinovaného 

při teplotách 200 °C až 800 °C. 105 °C (K1), 200 °C (K2), 300 °C (K3), 400 °C (K4), 500 

°C (K5), 600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C (K8). M – muskovit, K – kaolinit,              

Q – křemen 

Vedle kaolinitu jsou na difrakčním záznamu přítomny také difrakční píky křemene 

a muskovitu, které doprovází kaolinit. Kalcinací přibližně nad 470 °C dochází 

k dehydroxylaci kaolinitu a vzniku metakaolinitu, což se na difrakčním záznamu projevilo 

postupným snižováním intenzity píku kaolinitu a po kalcinaci při teplotě nad 600 °C pík 

kaolinitu vymizel.  

Infračervené spektrum kaolinitu vysušeného při teplotě 105 °C a kalcinovaného 

při teplotách 200 °C až 800 °C je znázorněno na Obr. 20.  
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Obr. 20. Infračervené spektrum kaolinitu kalcinovaného při 105 °C (K1), 200 °C (K2), 

300 °C (K3), 400 °C (K4), 500 °C (K5), 600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C (K8) 

Charakteristické pásy kaolinitu vysušeného při teplotě 105 °C (K1) byly již 

podrobně popsány v předchozím textu. S rostoucí teplotou kalcinace dochází ke snížení 

intenzity vibrací hydroxylových skupin v oblasti 3620 – 3696 cm-1, 937 a 912 cm-1 

a to zejména nad teplotou 500 °C (Obr. 20). V případě kaolinitu kalcinovaného v rozmezí 

600 – 800 °C došlo k jeho dehydroxylaci a vzniku metakaolinitu, což se ve spektru 

projevilo vymizením pásů skupin Al-OH (3620 – 3696 cm-1 a 912 cm-1). Dále došlo 

k zeslabení intenzity pásů Si-O-Al (756 cm-1, 699 cm-1, 538 cm-1) a jejich posunu k delším 

vlnočtům [96].  

Kaolinit kalcinovaný při různých teplotách byl loužen v deionizované vodě, 

v prostředí upraveném roztokem HCl na pH 2, v prostředí modelujícím kyselé deště 

a v prostředí upraveném roztokem NaOH na pH 11 zejména pro sledování mobility 

hliníku.  
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Hodnoty pH výsledných extraktů po interakci kaolinitu s extrakčními činidly jsou 

znázorněny v Grafu 29. 

 

Graf 29. pH výsledných extraktů po interakci kaolinitu upraveného při různých teplotách 

s extrakčními činidly upravenými a) roztokem HCl na pH 2, b) extrakčním činidlem 

modelujícím kyselé deště o pH 3,95 (KD), c) deionizovanou vodou (DM), d) roztokem 

NaOH na pH 11. Kaolinit sušený při teplotě 105 °C (K1), upravený při teplotách 200 °C 

(K2),  300 °C (K3), 400 °C (K4), 500 °C (K5), 600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C (K8) 

Graf 29 znázorňuje změnu pH extrakčních činidel po interakci s původním 

kaolinitem vysušeným při 105 °C a upraveným v rozmezí teplot 200 °C – 800 °C. pH 

výsledného extraktu po interakci K1 – K4 s extrakčním činidlem o pH 2 zůstalo vzhledem 

k výchozí hodnotě pH téměř nezměněno. Po interakci K5 – K8 s extrakčním činidlem o pH 

2 hodnoty výsledných extraktů mírně vzrostly a ustavily se pod hodnotou pH 4. S ohledem 

na nejistotu stanovení lze uvedené hodnoty považovat za shodné.  

Po interakci K1 – K8 s extrakčním činidlem modelujícím kyselé deště pH 

výsledných extraktů vzrostlo. U kaolinitu upraveného sušením (K1) výsledné pH vzrostlo 

výrazněji a ustavilo se na hodnotě pH 6,4, u ostatních výluhů v KD se hodnota pH ustavila 

kolem pH 5. 

pH deionizované vody bylo před testem vyluhovatelnosti 6,7. Po interakci K1 – K8 

s DM pH výsledných extraktů, s vyjímkou K2, mírně kleslo. S ohledem na nejistotu 

stanovení lze konstatovat, že konečné pH po interakci K1 – K8 s DM se pohybovalo kolem 

hodnoty pH 6.  

Pokles pH byl zaznamenán také u výsledných extraktů získaných loužením K1 – 

K8 v extrakčním činidle s výchozím pH 11. U výluhů K1 – K6 byl zaznamenán s rostoucí 
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teplotou úpravy kaolinitu klesající charakter pH, což může být způsobeno prvky, které 

se uvolnily do výsledných extraktů, ale také kyselým charakterem Al2O3 v metakaolinitu. 

Podíl hliníku uvolněného do výsledných extraktů z kaolinitu K1 – K8 je znázorněn 

v Grafu 30. 

 

Graf 30. Podíl hliníku uvolněného z kaolinitu upraveného v teplotním rozmezí       

105 °C – 800 °C do extrakčního činidla upraveného a) roztokem HCl na pH 2, b) roztokem 

modelující kyselé deště o pH 3,95 (KD), c) do deionizované vody (DM), d) roztokem 

NaOH na hodnotu pH 11. Kaolinit sušený při teplotě 105 °C (K1), upravený při teplotách 

200 °C (K2), 300 °C (K3), 400 °C (K4), 500 °C (K5), 600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C 

(K8) 

Podíl hliníku uvolněný do extrakčních činidel KD, DM a extrakčního činidla 

s původní hodnotou pH 11 je velmi nízký. Největší podíl hliníku se uvolnil z K4 – K8 

do extrakčního činidla s počáteční hodnotou pH 2. I když podíl uvolněného hliníku 

do extrakčního činidla o pH 2 dosahuje pouze k 0,4 %, vzhledem k vysokému zastoupení 

Al2O3 ve struktuře metakaolinitu, odpovídá stanovené koncentraci 75 mg.l-1. Stanovené 

koncentrace hliníku uvolněného z kaolinitu K1 – K8 do výsledných extraktů jsou uvedeny 

v Příloze 1 v Tab. 18 – 21.  

Koncentrace uvolněného hliníku stanovené ve výsledných extraktech získaných 

interakcí K1 – K4 a K7 s KD a z K1 – K3 a K5 s DM jsou pod mezí stanovitelnosti.  

Ve výsledných extraktech získaných loužením kaolinitu v zásaditém extrakčním 

činidle nepřesáhly stanovené koncentrace hliníku 2,2 mg.l-1, což po přepočtu dosahuje 

k 0,01 %. Z Grafu 30 je patrné, že nad teplotou přibližně 470 °C, kdy dochází k přeměně 
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kaolinitu na metakaolinit, se hliník ze struktury uvolňoval a to hlavně do okyseleného 

extrakčního činidla s původní hodnotou pH 2.  

Podíl uvolněného hliníku z kaolinitu K4 – K8 do extrakčního činidla s výchozí 

hodnotou pH 2 s největší pravděpodobností přispěl ke zvýšení hodnoty pH výsledných 

extraktů. Rozpouštění Al2O3 z kaolinitu v kyselém prostředí popisují předcházející rovnice 

(16, 17 a 20). 

Hliník, vzhledem ke svému amfoternímu chování, má v kaolinitu zásaditý 

charakter, což mohlo přispět ke zvýšení pH výsledných extraktů po interakci K1 – K4 

v KD. Zároveň však mohlo být konečné pH ovlivněno prvky, které se do výsledných 

extraktů uvolnily. 

 
Graf 31. Podíl uvolněného křemíku z kaolinitu upraveného v teplotním rozmezí 105 °C – 

800 °C do extrakčního činidla upraveného a) roztokem HCl na pH 2, b) roztokem 

modelujícím kyselé deště (KD), c) do deionizované vody (DM), d) roztokem NaOH na pH 

11. Kaolinit sušený při teplotě 105 °C (K1), upravený při teplotách 200 °C (K2), 300 °C 

(K3), 400 °C (K4), 500 °C (K5), 600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C (K8) 

Křemík se uvolňoval výrazněji do prostředí s nejnižší hodnotou pH. Vyloužený 

podíl křemíku do extrakčního činidla s počátečním pH 2 dosahoval k 1 %, což odpovídá 

koncentraci 22 mg.l-1 křemíku (Příloha 1 Tab. 18). Výraznější nárůst uvolněného podílu 

křemíku lze pozorovat opět u kaolinitu kalcinovaného nad teplotou 400 °C, kdy dochází 

ke změnám ve struktuře a tvorbě metakaolinitu. Podobný, i když ne tolik výrazný, trend lze 

pozorovat také u křemíku uvolněného do extraktů získaných loužením K5 – K8 v KD 

a DM. V případě zásaditého extrakčního činidla se větší podíl křemíku uvolnil také z K4 – 

K5, avšak v Grafu 31 není tak výrazný jako u výše popsaných výsledných extraktů.  
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S ohledem na velmi nízké koncentrace hliníku stanovené ve výsledných extraktech 

získaných loužením K1 – K3 v extrakčním činidle s počáteční hodnotou pH 2, se vlivem 

uvolněného podílu křemíku, pravděpodobně za vzniku H4[SiO4], pH výsledných extraktů 

nezměnilo. V případě metakaolinitu K5 – K8, bylo výsledné pH s největší 

pravděpodobností ovlivněno uvolněným hliníkem a tvorbou hlinitých solí, nebo uvolněním 

některého ze zásadotvorných prvků do výsledných extraktů.  

Stanovené koncentrace hliníku a křemíku ve výsledných extraktech K1 – K3 v KD 

byly velmi nízké, proto se očekává, že konečné pH ovlivňuje buď zásaditý charakter 

hlinitých skupin v kaolinitu, nebo některý ze zásadotvorných prvků, které se do výsledných 

extraktů uvolnily a proto konečné pH mírně vzrostlo.  

 

Graf 32. Podíl uvolněného sodíku z kaolinitu upraveného v teplotním rozmezí 105 °C – 

800 °C do extrakčního činidla upraveného a) roztokem HCl na pH 2, b) roztokem 

modelujícím kyselé deště (KD), c) do deionizované vody (DM). Kaolinit sušený při teplotě 

105 °C (K1), upravený při teplotách 200 °C (K2), 600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C (K8) 

Z Grafu 32 je patrné, že největší podíl sodíku se uvolnil do extrakčního činidla 

s počátečním pH 2 a klesá s rostoucí teplotou úpravy kaolinitu. Podobný trend lze 

pozorovat také v extrakčních činidlech modelujících kyselé deště (KD) a v deionizované 

vodě (DM). 

Podíl sodíku uvolněného z kaolinitu kalcinovaného v teplotním rozmezí 300 – 

500 °C není uveden, protože hm. % Na2O v uvedeném teplotním rozmezí byl pod mezí 

stanovitelnosti (< 0,02 hm. % XRFS). 
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V extrakčním činidle s počátečním pH 11 se podíl uvolněného sodíku 

nestanovoval, protože extrakční činidlo bylo upraveno roztokem NaOH. 

 

Graf 33. Podíl draslíku uvolněný z kaolinitu upraveného v teplotním rozmezí 105 °C – 

800 °C do extrakčního činidla upraveného a) roztokem HCl na pH 2, b) roztokem 

modelujícím kyselé deště (KD), c) do deionizované vody (DM), d) roztokem NaOH na pH 

11. Kaolinit sušený při teplotě 105 °C (K1), upravený při teplotách 200 °C (K2), 300 °C 

(K3), 400 °C (K4), 500 °C (K5), 600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C (K8) 

Podíl uvolněného draslíku do extrakčních činidel znázorňuje Graf 33. Největší 

podíl draslíku se uvolnil do výsledného extraktu získaného loužením K1 – K8 

v extrakčním činidle s počáteční hodnotou pH 2. S rostoucí teplotou kalcinace kaolinitu 

stoupal podíl uvolněného draslíku do extrakčního činidla s počáteční hodnotou pH 2. 

Největší podíl uvolněného draslíku do výsledného extraktu s počáteční hodnotou pH 2 lze 

pozorovat z K6 a K7. U kaolinitu upraveného při 800 °C uvolněný podíl draslíku opět 

klesl. 

Velmi podobný průběh je zaznamenán v případě draslíku, který se uvolnil 

do extrakčního činidla modelujícího kyselé deště (KD). Podíl uvolněného draslíku do KD 

je však v porovnání s extrakčním činidlem s výchozí hodnotou pH 2 o polovinu nižší. 

Podíl uvolněného draslíku z K1 – K3 do KD, podíl uvolněného draslíku z K1 – K3 

do DM a taktéž podíl uvolněného draslíku z K1 – K3 do extrakčního činidla o pH 11 lze 

s ohledem na nejistotu stanovení považovat za shodné, i když stanovené koncentrace v KD 

a extrakčním činidle s počátečním pH 11 velmi mírně klesají (Příloha 1 Tab. 19 – 21).  
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S rostoucí hodnotou pH extrakčních činidel klesal podíl uvolněného draslíku z K1 – 

K8 do výsledných extraktů. V případě K1 – K3 je závislost nepatrná, u K4 – K8 

je uvedená závislost zřetelnější. 

V porovnání s uvolněnými podíly prvků uvedených výše, lze předpokládat, že podíl 

uvolněného draslíku přispěl k ustavení konečného pH výsledných extraktů. Podíl 

uvolněného draslíku z K1 – K8 do KD s největší pravděpodobností přispěl ke zvýšení 

hodnot pH výsledného extraktu. Také podíl draslíku, který se uvolnil z K5 – K8 

do výsledných extraktů vlivem okyseleného extrakčního činidla s počátečním pH 2, přispěl 

k nárůstu pH výsledných extraktů do slabě kyselé oblasti. Ve výsledných extraktech 

se ustavují velmi složité rovnováhy, proto lze reakci draslíku popsat zjednodušeně pomocí 

rovnic (27) a (41), které jsou uvedeny výše. 

 

Graf 34. Podíl hořčíku uvolněného z kaolinitu upraveného v teplotním rozmezí 105 °C – 

800 °C do extrakčního činidla upraveného a) roztokem HCl na pH 2, b) roztokem 

modelujícím kyselé deště (KD), c) do deionizované vody (DM). Kaolinit sušený při teplotě 

105 °C (K1), upravený při teplotách 200 °C (K2), 300 °C (K3), 400 °C (K4), 500 °C (K5), 

600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C (K8) 

Z Grafu 34 je patrné, že největší podíl hořčíku se uvolnil z kaolinitu K1 – K4 

do výsledného extraktu s původní hodnotou pH 2. Z kaolinitu K5 – K8 podíl uvolněného 

hořčíku klesl téměř na polovinu. Podíl uvolněného hořčíku z K1 – K3 do prostředí 

modelujícího kyselé deště (KD) byl ve srovnání s extrakčním činidlem s výchozí hodnotou 

pH 2 nižší. Naopak z kaolinitu upraveného nad teplotou 400 °C (K4 – K8), podíl 

uvolněného hořčíku do KD vzrostl a byl vyšší než podíl uvolněného hořčíku 

do extrakčního činidla s počáteční hodnotou pH 2.  
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S rostoucí teplotou kalcinace kaolinitu klesal podíl uvolněného hořčíku do DM. 

Ve výsledných extraktech získaných loužením K6 – K8 v DM byla koncentrace hořčíku 

po mezí stanovitelnosti 0,02 mg.l-1 (AES-ICP) (Příloha 1 Tab. 20). Pod mezí 

stanovitelnosti byla také koncentrace hořčíku ve výsledných extraktech, které byly získány 

loužením K1 – K8 v extrakčním činidle o pH 11 (Příloha 1 Tab. 21).  

IČ spektra kaolinitu upraveného při různých teplotách po interakci s extrakčními 

činidly s výchozím pH 2, pH 11 a DM jsou součástí Přílohy 4 na Obr. 26 – 28. 

Při porovnání spekter kaolinitu K1 – K8 před a po testech vyluhovatelnosti nejsou 

ve spektrech zaznamenány žádné výrazné změny. Kaolinit ani po teplotní úpravě 

nepodléhá během loužení v extrakčních činidlech strukturním změnám. 

Ačkoliv nebyly zaznamenány rozdíly v IČ spektrech K1 – K8 před a po výluzích, 

z uvedených výsledků po testech vyluhovatelnosti je patrné, že teplotní úprava kaolinitu 

ovlivnila uvolňování prvků tvořících strukturu kaolinitu i doprovodných příměsí. 

Vyluhování hliníku a křemíku bylo zapříčiněno především změnami ve struktuře 

v důsledku tvorby metakaolinitu. Na ustavení konečných hodnot pH výsledných extraktů 

se podílí jak prvky uvolněné z kaolinitu tak také acidobazické vlastnosti Al2O3 v kaolinitu. 

Uvedené výsledky jsou shrnuty v článku „Novel approach to evaluation of functional 

kaolinite/TiO2 photoactive composite – testing of stability by leaching test” publikovaném 

v Chemical Papers [126]. 

Za účelem přiblížení vzájemných souvislostí mezi teplotní úpravou kaolinitu, 

výchozím pH extrakčních činidel a podíly prvků uvolněných do výsledných extraktů, byl 

zpracován graf komponentních vah. 
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Graf 35. Graf komponentních vah (PCA) závislosti mezi teplotou kalcinace kaolinitu, 

výchozím pH extrakčních činidel a podíly prvků uvolněných do výsledných extraktů 

V Grafu 35 mezi sebou svírají nejmenší úhel (a jsou tedy v nejtěsnějším vztahu) 

komponenty, odpovídající podílům hliníku, křemíku a draslíku uvolněných z kaolinitu 

upraveného při různých teplotách do extrakčních činidel. Zároveň jsou ve vzájemném 

vztahu teplota kalcinace kaolinitu a uvolněný podíl hliníku ve výsledných extraktech. 

Slabší vztah lze pozorovat také mezi teplotou kalcinace kaolinitu a uvolněným podílem 

křemíku a také draslíku. Negativní vztah je patrný mezi počáteční hodnotou pH 

extrakčních činidel a uvolněným podílem hořčíku. Naopak teplota kalcinace kaolinitu není 

ve vzájemném vztahu s konečným pH výsledného extraktu.  
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Graf 36. Grafická prezentace hodnot Pearsonových korelačních koeficientů mezi 

dvojicemi proměnných 

Graf 36 znázorňuje hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů mezi 

jednotlivými dvojicemi proměnných po testech vyluhovatelnosti. Z grafu je patrná výrazná 

pozitivní korelace mezi prvky tvořícími strukturu kaolinitu (hliníkem a křemíkem) 

a zároveň mezi draslíkem. Draslík a hořčík, které se v kaolinitu vyskytují jako příměsi, 

nejsou mezi sebou ve vzájemné korelaci a ve vzájemné korelaci není ani hořčík vzhledem 

k hliníku a křemíku. Na základě hodnot Pearsonových korelačních koeficientů nebyla, 

na rozdíl od PCA analýzy, prokázána korelace mezi teplotní úpravou kaolinitu 

a uvolňováním hliníku, hořčíku a draslíku do extrakčních činidel. Vliv teplotní úpravy 

kaolinitu na uvolňování hliníku, draslíku a hořčíku není v uvedeném případě statisticky 

významný. Na základě hodnot Pearsonových korelačních koeficientů uvedených 

v Grafu 36, je pozitivně zkorelován pouze vliv teplotní úpravy kaolinitu na uvolňování 

křemíku do extrakčních činidel. Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, teplotní úprava 

kaolinitu ovlivnila uvolňování prvků tvořících strukturu kaolinitu i doprovodných příměsí, 

avšak ze statistického hlediska je vliv teploty kalcinace na uvolňování prvků 

do výsledných extraktů nevýznamný. 
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Negativní korelace je patrná mezi počátečním pH extrakčních činidel a uvolněnými 

prvky. S rostoucím počátečním pH extrakčních činidel klesají podíly vyloužených prvků 

ve výsledných extraktech. Vliv kalcinační teploty kaolinitu na uvolňování sledovaných 

prvků v závislosti na počátečním pH extrakčních činidel je vynesen v Grafech 30 – 34. 

Zároveň byla prokázána negativní korelace mezi konečným pH výsledných 

extraktů a podílem vyloužených prvků. 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, teplotní úprava kaolinitu ovlivnila 

uvolňování prvků tvořících strukturu kaolinitu i doprovodných příměsí, avšak 

ze statistického hlediska je vliv teploty kalcinace na uvolňování prvků do výsledných 

extraktů nevýznamný. 
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6. ZÁVĚR 

Rozvoj nových technologií přináší množství materiálů s řadou významných 

užitných vlastností. Takovými materiály jsou např. fotoaktivní kompozity, které mají 

široké uplatnění ve stavebnictví, v oblastech fotokatalýzy nebo při odstraňování polutantů 

z životního prostředí. Důležité je znát nejen pozitivní vlastnosti kompozitů, ale také jejich 

chování v závislosti na oblasti a prostředí, kde se používají a tedy jejich potenciální dopad 

na životní prostředí. V předložené práci se hodnotila stabilita kompozitů s obsahem 

fotoaktivních nanočástic ZnO a TiO2 a magneticky modifikovaného kompozitu s obsahem 

nanočástic FexOy. 

Ke studiu byly vybrány dva kompozity kaolinit/TiO2, které se lišily obsahem TiO2 

a úpravou v konečném kroku přípravy. První z nich byl upraven pouze sušením při 105 °C 

s výsledným obsahem 51 hm. % TiO2 (KATI16), druhý byl kalcinován při 600 °C 

s finálním obsahem 58 hm. % TiO2 (KATI66). Kompozity kaolinit/ZnO obsahovaly 10, 30 

a 50 hm. % ZnO (KAZn11, KAZn13 a KAZn15) a byly upraveny pouze sušením 

při 105 °C. Také magnetický kompozit kaolinit/FexOy s obsahem 0,78 hm. % Fe byl 

vysušen při 105 °C.  

Na kompozitní materiály bylo nahlíženo jako na odpad a mobilita nanočástic TiO2, 

ZnO, FexOy, prvků tvořících strukturu kaolinitu (Al, Si) a dalších prvků obsažených 

v kaolinitu, se sledovala na základě testů vyluhovatelnosti podle české technické normy 

ČSN EN 12457-4. Testy byly dále rozšířeny o vliv extrakčních činidel s definovaným pH, 

které bylo upraveno roztokem NaOH, HCl, případně H2SO4 a extrakčním činidlem 

modelujícím kyselé deště.  

Z experimentů vyplynulo, že uvolňování zinku ze sledovaných kompozitů klesalo 

s rostoucím obsahem ZnO v kompozitu. Koncentrace zinku ve vodném výluhu 

nepřekročila limitní hodnoty stanovené vyhláškou 294/05 Sb., definující podmínky 

skládkování odpadů, proto lze uvedené kompozity po jejich použití skládkovat. Přítomnost 

ZnO nenarušila vazby hliníku a křemíku v jílovém minerálu, přesto je třeba zvážit, 

zejména vzhledem k vysokým koncentracím zinku stanoveným v okyseleném extrakčním 

činidle, za jakým účelem a v jakém prostředí se bude daný kompozit využívat. 

Větší pozornost byla věnována fotoaktivnímu kompozitu kaolinit/TiO2. 

Z provedených experimentů vyplynulo, že nanočástice TiO2 jsou ukotveny v kompozitu 

upraveném sušením i kalcinací velmi pevně, neboť byl ve výsledných extraktech 

v koncentracích nižších než 0,7 mg.l-1 což odpovídá 0,001 % jeho celkového obsahu 

v kompozitu. Ačkoli podíl uvolněného hliníku z obou kompozitů nepřesáhl 4 % jeho 

celkového obsahu, koncentrace stanovené ve vodném výluhu byly relativně vysoké 

(53 mg.l-1, resp. 208 mg.l-1 z KATI16, resp. KATI66). Uvedené koncentrace hliníku 
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společně s poklesem pH výsledného extraktu na hodnotu 3, mohou znamenat určité riziko 

pro životní prostředí. Tuto skutečnost potvrdily testy akvatické toxicity výluhů kompozitů 

i modelových roztoků připravených z hlinitých solí Al2(SO4)3.18H2O a Al(NO3)3.9H2O 

na řasách Desmodesmus subspicatus a Chlorella vulgaris. Z výsledků testů akvatické 

toxicity vyplynulo, že toxicitu vodného výluhu kalcinovaného kompozitu (KATI66) 

s největší pravděpodobností vyvolal podíl uvolněného hliníku.  

Na základě experimentálních výsledků a provedené statistické analýzy rozptylu, 

byla prokázána přímá souvislost mezi přítomností TiO2 v kompozitu, teplotní úpravou 

a kombinací přítomnosti TiO2 a kalcinační teploty na uvolňování hliníku z obou kompozitů 

kaolinit/TiO2.  

Výše uvedený závěr potvrdily experimenty sledující vliv kalcinační teploty 

kaolinitu v teplotním rozmezí 200 °C – 800 °C na uvolňování prvků v něm obsažených 

do extrakčních činidel. Experimenty prokázaly souvislost mezi teplotní úpravou kaolinitu 

a uvolňováním hliníku a křemíku v důsledku změn ve struktuře, zapříčiněné tvorbou 

metakaolinitu. Změny ve struktuře v důsledku teplotní úpravy však neovlivnily uvolňování 

hliníku tak významně jako přítomnost nanočástic TiO2. V grafu komponentních vah 

ze statistické analýzy výsledků byly mezi sebou ve vzájemném vztahu teplota kalcinace 

kaolinitu a uvolněný podíl hliníku ve výsledných extraktech, ale také uvolněné podíly 

hliníku, křemíku a draslíku. Na základě hodnot Pearsonových korelačních koeficientů byl 

vliv teplotní úpravy kaolinitu na uvolňování hliníku, draslíku a hořčíku statisticky 

nevýznamný. 

Testy vyluhovatelnosti prokázaly také stabilitu kompozitu s obsahem nanočástic 

oxidů železa – kaolinit/FexOy. V kompozitu byl detekován nejen maghemit (γ-Fe2O3), 

ale hlavně magnetit (Fe3O4). Ve výsledných extraktech byl stanoven velmi malý podíl 

uvolněného železa a kompozit si po testech vyluhovatelnosti zároveň zachoval své 

magnetické vlastnosti. Kompozit kaolinit/FexOy je tedy využitelný v širokém rozmezí pH 

a díky svým magnetickým vlastnostem jej lze odstranit pomocí magnetického pole. 

Předložená práce poukazuje na opomíjené testování nově vzniklých kompozitních 

materiálů s obsahem nanočástic. Velmi důležitou vlastností kompozitních materiálů, 

zejména těch, které se využívají například pro čištění odpadní vod, je jejich soudržnost. 

Výsledky práce dokázaly, že kombinace dvou materiálů, které nejsou samostatně škodlivé, 

může znamenat určitý stupeň rizika spojený s jejich užíváním v závislosti na vnějším 

prostředí. 
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Přílohy 

Příloha 1 Stanovené koncentrace Ti, Zn, Fe, Al, Si, Na, K a Mg uvolněné z kompozitů 

do výsledných extraktů 

Tab. 10. Koncentrace prvků stanovená ve výsledném extraktu získaném interakcí 

kompozitů KATI16 a KATI66 s extrakčním činidlem upraveným roztokem H2SO4 na 

hodnotu pH 2  

 KATI16 KATI66 

Ti [mg.l-1] 0,69 ± 0,08 0,23 ± 0,03 

Al [mg.l-1] 165 ± 13,2 245 ± 19,6 

Si [mg.l-1] 14,5 ± 1,6 10,0 ± 1,1 

Na [mg.l-1] 5,03 ± 0,4 8,8 ± 0,7 

K [mg.l-1] 49 ± 2,5 86 ± 4,3 

Mg [mg.l-1] 0,52 ± 0,03 0,42 ± 0,03 

 

Tab. 11. Prvky uvolněné z kompozitu upraveného sušením (KATI16) a kalcinací 

(KATI66) po interakci kompozitu s extrakčním činidlem modelujícím kyselé deště o pH 

3,95 

 KATI16 KATI66 

Ti [mg.l-1] < 0,005 < 0,005 

Al [mg.l-1] 26,81 ± 2,1 124,9 ± 9,9 

Si [mg.l-1] 5,70 ± 0,63 3,65 ± 0,4 

Na [mg.l-1] 2,32 ± 0,19 2,03 ± 0,16 

K [mg.l-1] 2,02 ± 0,12 0,57 ± 0,03 

Mg [mg.l-1] 3,79 ± 0,23 3,95 ± 0,24 
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Tab. 12. Prvky uvolněné z kompozitu upraveného sušením (KATI16) a kalcinací 

(KATI66) po interakci kompozitu s deionizovanou vodou 

 KATI16 KATI66 

Ti [mg.l-1] 0,43 ± 0,05 0,08 ± 0,01 

Al [mg.l-1] 53 ± 4,2 208 ± 16,6 

Si [mg.l-1] 6,99 ± 0,77 8,14 ± 0,9 

Na [mg.l-1] 5,08 ± 0,41 8,91 ± 0,71 

K [mg.l-1] 44 ± 2,2 103 ± 5,2 

Mg [mg.l-1] 0,95 ± 0,06 0,43 ± 0,03 

 

Tab. 13. Prvky uvolněné z kompozitu upraveného sušením (KATI16) a kalcinací 

(KATI66) po interakci kompozitu s extrakčním činidlem upraveným roztokem NaOH na 

hodnotu pH 11 

 KATI16 KATI66 

Ti [mg.l-1] < 0,05 < 0,05 

Al [mg.l-1] 44 ± 3,5 228 ± 18,2 

Si [mg.l-1] 9,02 ± 1,0 8,37 ± 0,9 

K [mg.l-1] 40 ± 2,0 77 ± 3,9 

Mg [mg.l-1] 1,22 ± 0,07 0,35 ± 0,02 

 

Tab. 14. Stanovené koncentrace prvků uvolněných z kompozitů KAZn11, KAZn13 

a KAZn15 do extrakčního činidla upraveného roztokem H2SO4 na hodnotu pH 2 

 KAZn11 KAZn13 KAZn15 

Zn [mg.l-1] 216 ± 10,8 148 ± 0,74 142 ± 7,1 

Al [mg.l-1] < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Si [mg.l-1] 1,53 ± 0,17 0,95 ± 0,10 0,8 ± 0,09 

Na [mg.l-1] 1,6 ± 0,13 2,07 ± 0,17 2,55 ± 0,20 

K [mg.l-1] 1,28 ± 0,06 2,2 ± 0,11 1,36 ± 0,07 

Mg [mg.l-1] 0,09 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,16 ± 0,01 
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Tab. 15. Stanovené koncentrace prvků uvolněných z kompozitů KAZn11, KAZn13 

a KAZn15 do deionizované vody 

 KAZn11 KAZn13 KAZn15 

Zn [mg.l-1] 10,6 ± 0,53 4,14 ± 0,21 1,49 ± 0,07 

Al [mg.l-1] 0,1 ± 0,01 0,1 ± 0,01 0,1 ± 0,01 

Si [mg.l-1] 0,54 ± 0,06 0,24 ± 0,03 0,29 ± 0,03 

Na [mg.l-1] 35 ± 2,8 5,92 ± 0,47 11,5 ± 0,92 

K [mg.l-1] 3,36 ± 0,17 2,31 ± 0,12 1,42 ± 0,07 

Mg [mg.l-1] 0,08 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,06 ± 0,01 

 

Tab. 16. Stanovené koncentrace prvků uvolněných z kompozitů KAZn11, KAZn13 

a KAZn15 do extrakčního činidla upraveného roztokem NaOH na hodnotu pH 12. 

 KAZn11 KAZn13 KAZn15 

Zn [mg.l-1] 3,14 ± 0,16 7,66 ± 0,38 1,24 ± 0,06 

Al [mg.l-1] 1,88 ± 0,15 4,16 ± 0,33 3,71 ± 0,30 

Si [mg.l-1] 4,4 ± 0,48 2,81 ± 0,31 1,53 ± 0,17 

K [mg.l-1] 1,19 ± 0,06 1,9 ± 0,10 1,64 ± 0,08 

Mg [mg.l-1] < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 

Tab. 17. Koncentrace prvků uvolněných z kompozitu kaolinit/FexOy do deionizované vody 

a extrakčních činidel upravených na pH 2 a pH 4 roztokem HCl, na pH 9 a pH 11 

roztokem NaOH  

 
Extrakční činidlo 

pH 2 pH 4 DM pH 9 pH 11 

Fe [mg.l-1] 28,9 ± 1,2 0,46 ± 0,02 0,09 ± 0,01 0,1 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

Al [mg.l-1] 4,2 ± 0,34 0,06 ± 0,01 0,09 ± 0,01 < 0,05 0,16 ± 0,01 

Si [mg.l-1] 5,92 ± 0,65 1,03 ± 0,11 0,76 ± 0,08 0,67 ± 0,07 0,88 ± 0,1 

Na [mg.l-1] 17,2 ± 1,37 15,9 ± 1,27 14,7 ± 1,17 - - 

K [mg.l-1] 2,98 ± 0,15 1,68 ± 0,08 1,35 ± 0,07 1,39 ± 0,07 1,23 ± 0,06 

Mg [mg.l-1] 4,28 ± 0,26 0,93 ± 0,06 0,72 ± 0,04 0,62 ± 0,04 0,28 ± 0,02 

Ti [mg.l-1] 0,1 ± 0,01 0,31 ± 0,03 0,04 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,05 ±0,05 
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Tab. 18. Stanovené koncentrace uvolněných prvků z kaolinitu kalcinovaného při různých teplotách do extrakčního činidla upraveného roztokem HCl 

na hodnotu pH 2 

 
K1 

[mg/l] 

K2 

[mg/l] 

K3 

[mg/l] 

K4 

[mg/l] 

K5 

[mg/l] 

K6 

[mg/l] 

K7 

[mg/l] 

K8 

[mg/l] 

Al 0,31 ± 0,02 0,27 ± 0,02 0,64 ± 0,05 14,9 ± 1,2 72 ± 5,8 67 ± 5,4 73 ± 5,8 75 ± 6 

Si 5,43 ± 0,6 5 ± 0,6 6,43 ± 0,71 12,3 ± 1,4 22 ± 2,4 22 ± 2,4 22 ± 2,4 21 ± 2,4 

Na 2,16 ± 0,17 2,01 ± 0,16 1,96 ± 0,16 2,35 ± 0,19 1,51 ± 0,12 2,26 ± 0,18 1,94 ± 0,16 1,61 ± 0,13 

K 4,52 ± 0,23 3,74 ± 0,19 4,25 ± 0,21 7,47 ± 0,37 7,96 ± 0,4 19 ± 0,95 19,1 ± 0,96 11,4 ± 0,57 

Mg 3,65 ± 0,22 3,5 ± 0,21 3,66 ± 0,22 3,66 ± 0,22 1,51 ± 0,09 1,32 ± 0,08 1,39 ± 0,08 1,47 ± 0,09 

Ti < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

 

Tab. 19. Stanovené koncentrace uvolněných prvků z kaolinitu kalcinovaného při různých teplotách do extrakčního činidla modelujícího kyselé deště 

 
K1 

[mg/l] 

K2 

[mg/l] 

K3 

[mg/l] 

K4 

[mg/l] 

K5 

[mg/l] 

K6 

[mg/l] 

K7 

[mg/l] 

K8 

[mg/l] 

Al < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,67 ± 0,05 0,16 ± 0,01 < 0,05 0,15 ± 0,01 

Si 1,41 ± 0,16 1,74 ± 0,19 1,76 ± 0,19 8,21 ± 0,9 12 ± 1,3 11,22 ± 1,2 9,95 ± 1,09 9,86 ± 1,08 

Na 0,75 ± 0,06 0,7 ± 0,06 0,61 ± 0,05 1,22 ± 0,1 0,67 ± 0,05 0,55 ± 0,04 0,48 ± 0,04 0,43 ± 0,03 

K 1,64 ± 0,08 1,6 ± 0,08 1,54 ± 0,08 3,99 ± 0,2 3,28 ± 0,16 9,69 ± 0,48 6,95 ± 0,35 4,07 ± 0,2 

Mg 0,34 ± 0,02 0,38 ± 0,02 0,18 ± 0,01 0,64 ± 0,04 0,59 ± 0,04 0,33 ± 0,02 0,57 ± 0,04 0,64 ± 0,04 

Ti < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 
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Tab. 20. Stanovené koncentrace uvolněných prvků z kaolinitu kalcinovaného při různých teplotách do deionizované vody 

 
K1 

[mg/l] 

K2 

[mg/l] 

K3 

[mg/l] 

K4 

[mg/l] 

K5 

[mg/l] 

K6 

[mg/l] 

K7 

[mg/l] 

K8 

[mg/l] 

Al < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,22 ± 0,02 < 0,05 0,75 ± 0,06 0,54 ± 0,04 0,39 ± 0,03 

Si 1,33 ± 0,15 1,6 ± 0,18 1,77 ± 0,19 7,42 ± 0,82 9,02 ± 0,99 10,45 ± 1,2 9,57 ± 1,1 9,69 ± 1,1 

Na 0,78 ± 0,06 0,74 ± 0,06 0,61 ± 0,05 0,95 ± 0,08 0,37 ± 0,03 0,22 ± 0,02 0,13 ± 0,01 0,11 ± 0,01 

K 1,48 ± 0,07 1,55 ± 0,08 1,89 ± 0,09 2,19 ± 0,11 1,57 ± 0,08 3,33 ± 0,17 2,01 ± 0,1 1,32 ± 0,07 

Mg 0,28 ± 0,02 0,30 ± 0,02 0,15 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,05 ± 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Ti < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

 

Tab. 21. Stanovené koncentrace uvolněných prvků z kaolinitu kalcinovaného při různých teplotách do extrakčního činidla upraveného roztokem 

NaOH na hodnotu pH 11 

 
K1 

[mg/l] 

K2 

[mg/l] 

K3 

[mg/l] 

K4 

[mg/l] 

K5 

[mg/l] 

K6 

[mg/l] 

K7 

[mg/l] 

K8 

[mg/l] 

Al 0,92 ± 0,07 0,79 ± 0,06 0,93 ± 0,07 2,19 ± 0,18 1,64 ± 0,13 0,53 ± 0,04 0,78 ± 0,06 1,39 ± 0,11 

Si 1,65 ± 0,18 1,48 ± 0,16 1,94 ± 0,21 3,23 ± 0,36 2,32 ± 0,26 2,65 ± 0,29 2,78 ± 0,31 3,21 ± 0,35 

K 1,02 ± 0,05 0,83 ± 0,04 0,81 ± 0,04 1,04 ± 0,05 0,68 ± 0,03 0,74 ± 0,04 0,78 ± 0,04 0,85 ± 0,04 

Mg < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Ti < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 
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Příloha 2 Třídy vyluhovatelnosti odpadů 

Vyluhovatelnost odpadů podle Council Decision 

Criteria for landfills for inert waste 

The following leaching limit values apply for waste acceptable at landfills for inert waste, 

calculated at liquid to solid ratios (L/S) of 2 l/kg and 10 l/kg for total release and directly 

expressed in mg/l for C0 (the first eluate of percolation test at L/S = 0,1 l/kg). Member 

States shall determine which of the test methods (see section 3) and corresponding limit 

values in the table should be used.  

Tab. 2.1. Leaching limit values for waste acceptable at landfills for inert waste 

component 
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (percolation test) 

mg/kg dry substance mg/kg dry substance mg/l 

Cu 0,9 2 0,6 

Hg 0,003 0,01 0,002 

Mo 0,3 0,5 0,2 

Ni 0,2 0,4 0,12 

Pb 0,2 0,5 0,15 

Sb 0,02 0,06 0,1 

Se 0,06 0,1 0,04 

Zn 2 4 1,2 

Chloride 550 800 460 

Fluoride 4 10 2,5 

Sulphate 560 (*) 1000 (*) 1500 

Phenol index 0,5 1 0,3 

DOC (**) 240 500 160 

TDS (***) 2500 4000 - 

(*) If the waste does not meet these values for sulphate, it may still be considered as complying 

with the acceptance criteria if the leaching does not exceed either of the following values: 1 500 

mg/l as C0 at L/S = 0,1 l/kg and 6 000 mg/kg at L/S = 10 l/kg. It will be necessary to use a 

percolation test to determine the limit value at L/S = 0,1 l/kg under initial equilibrium conditions, 

whereas the value at L/S = 10 l/kg may be determined either by a batch leaching test or by a 

percolation test under conditions approaching local equilibrium. 

(**) If the waste does not meet these values for DOC at its own pH value, it may alternatively be 

tested at L/S = 10 l/kg and a pH between 7,5 and 8,0. The waste may be considered as complying 

with the acceptance criteria for DOC, if the result of this determination does not exceed 500 mg/kg. 

(A draft method based on prEN 14429 is available). 

(***) The values for total dissolved solids (TDS) can be used alternatively to the values for 

sulphate and chloride 
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Limit values for total content of organic parameters 

Tab. 2. 1. 1. In addition to the leaching limit values under section 2.1., inert wastes must 

meet the following additional limit values 

Parameter Value [mg.kg-1] 

TOC (total organic carbon) 30 000 (*) 

BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes) 6 

PCBs (polychlorinated biphenyls, 7 congeners) 1 

Mineral oil (C10 to C40) 500 

PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) Member States to set limit value 

(*) In the case of soils, a higher limit value may be admitted by the competent authority, provided the 

DOC value of 500 mg/kg is achieved at L/S = 10 l/kg, either at the soil's own pH or at a pH value 

between 7,5 and 8,0. 
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Criteria for non-hazardous waste 

The following limit values apply to granular non-hazardous waste accepted in the 

same cell as stable, non-reactive hazardous waste, calculated at L/S = 2 and 10 l/kg for 

total release and directly expressed in mg/l for C0 (in the first eluate of percolation test at 

L/S = 0,1 l/kg). Granular wastes include all wastes that are not monolithic. Member States 

shall determine which of the test methods (see section 3) and corresponding limit values in 

the table should be used. 

Tab. 2. 2. Limit values for non-hazardous waste 

component 
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (percolation test) 

mg/kg dry substance mg/kg dry substance mg/l 

As 0,4 2 0,3 

Ba 30 100 20 

Cd 0,6 1 0,3 

Cr total 4 10 2,5 

Cu 25 50 30 

Hg 0,05 0,2 0,03 

Mo 5 10 3,5 

Ni 5 10 3 

Pb 5 10 3 

Sb 0,2 0,7 0,15 

Se 0,3 0,5 0,2 

Zn 25 50 15 

Chloride 10 000 15 000 8 500 

Fluoride 60 150 40 

Sulphate 10 000 20 000 7 000 

DOC (*) 380 800 250 

TDS (*) 40 000 60 000 - 

(*) If the waste does not meet these values for DOC at its own pH, it mayalternativelybe tested at 

L/S = 10 l/kg and a pH of 7,5-8,0. The waste maybe considered as complying with the acceptance 

criteria for DOC, if the result of this determination does not exceed 800 mg/kg (A draft method 

based on prEN 14429 is available). 

(**) The values for TDS can be used alternativelyto the values for sulphate and chloride.  
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Criteria for hazardous waste acceptable at landfills for non-hazardous waste pursuant to 

Article 6(c)(iii) 

Stable, non-reactive means that the leaching behaviour of the waste will not change 

adverselyin the long-term, under landfill design conditions or for eseeable accidents: 

 in the waste alone (for example, by biodegradation), 

 under the impact of long-term ambient conditions (for example, water, air, 

temperature, mechanical constraints), 

 by the impact of other wastes (including waste products such as leachate and gas). 

The following leaching limit values applyto granular hazardous waste acceptable at 

landfills for non-hazardous waste, calculated at L/S = 2 and 10 l/kg for total release and 

directly expressed in mg/l for C0 (the first eluate of percolation test at L/S = 0,1 l/kg). 

Granular wastes include all wastes that are not monolithic. Member States shall determine 

which of the test methods and corresponding limit values should be used. 

Tab. 2. 3. Limit values for hazardous waste acceptable at landfills for non-hazardous waste 

pursuant to Article 6(c)(iii) 

component 
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (percolation test) 

mg/kg dry substance mg/kg dry substance mg/l 

Cu 25 50 30 

Hg 0,05 0,2 0,03 

Mo 5 10 3,5 

Ni 5 10 3 

Pb 5 10 3 

Sb 0,2 0,7 0,15 

Se 0,3 0,5 0,2 

Zn 25 50 15 

Chloride 10 000 15 000 8 500 

Fluoride 60 150 40 

Sulphate 10 000 20 000 7 000 

DOC (*) 380 800 250 

TDS (*) 40 000 60 000 - 

(*) If the waste does not meet these values for DOC at its own pH, it mayalternativelybe tested at 

L/S = 10 l/kg and a pH of 7,5-8,0. The waste maybe considered as complying with the acceptance 

criteria for DOC, if the result of this determination does not exceed 800 mg/kg (A draft method 

based on prEN 14429 is available). 

(**) The values for TDS can be used alternativelyto the values for sulphate and chloride.  
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In addition to the leaching limit values under section 2.3., granular wastes must meet the 

following additional criteria: 

Tab. 2. 3. 1. Additional criteria for hazardous waste acceptable at landfills for non-

hazardous waste pursuant to Article 6(c)(iii) 

Parameter Value 

TOC (total organic carbon) 5 % (*) 

pH Minimum 6 

ANC (acid neutralisation capacity) Must be evaluated 

(*) If this value is not achieved, a higher limit value may be admitted by the competent authority, 

provided that the DOC value of 800 mg/kg is achieved at L/S = 10 l/kg, either at the material's own pH 

or at a pH value between 7,5 and 8,0. 

 

Criteria for waste acceptable at landfills for hazardous waste 

The following leaching limit values apply for granular waste acceptable at landfills 

for hazardous waste, calculated at L/S = 2 and 10 l/kg for total release and directly 

expressed in mg/l for C0 (in the first eluate of percolation test at L/S = 0,1 l/kg). Granular 

wastes include all wastes that are not monolithic. Member States shall determine which of 

the test methods and corresponding limit values in the table should be used. 
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Tab. 2. 4. Criteria for waste acceptable at landfills for hazardous waste 

component 
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (percolation test) 

mg/kg dry substance mg/kg dry substance mg/l 

As 6 25 3 

Ba 100 300 60 

Cd 3 5 1,7 

Cr total 25 70 15 

Cu 50 100 60 

Hg 0,5 2 0,3 

Mo 20 30 10 

Ni 20 40 12 

Pb 52 50 15 

Sb 2 5 1 

Se 4 7 3 

Zn 90 200 60 

Chloride 17 000 25 000 15 000 

Fluoride 200 500 120 

Sulphate 25 000 50 000 17 000 

DOC (*) 480 1 000 320 

TDS (*) 70 000 100 000 - 

(*) If the waste does not meet these values for DOC at its own pH, it mayalternativelybe tested at 

L/S = 10 l/kg and a pH of 7,5-8,0. The waste maybe considered as complying with the acceptance 

criteria for DOC, if the result of this determination does not exceed 1 000 mg/kg (A draft method 

based on prEN 14429 is available). 

(**) The values for TDS can be used alternatively to the values for sulphate and chloride.  

 

Member States shall set criteria for monolithic waste to provide the same level of 

environmental protection given by the above limit values. 
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Tab. 2. 4. 1. In addition to the leaching limit values under section 2.4.1, hazardous wastes 

must meet the following additional criteria 

Parameter Value 

LOI (*) 10 % 

TOC (*) 6 % (**) 

ANC (acid neutralisation capacity) Must be evaluated 

(*) Either LOI or TOC must be used. 

(**) If this value is not achieved, a higher limit value may be admitted by the competent authority, 

provided that the DOC value of 1 000 mg/kg is achieved at L/S = 10 l/kg, either at the material's own 

pH or at a pH value between 7,5 and 8,0. 
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Vyluhovatelnost odpadů podle ČSN EN 12457-4 (83 8005) 

Tab. 2. 5. Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů ve vodném výluhu odpadu (v mg/l) pro 

jednotlivé třídy vyluhovatelnosti odpadů 

ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 

I IIa IIb III 

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

DOC (rozpuštěný 

organický uhlík) 
50 80 80 100 

Fenolový index 0,1    

Chloridy  80 1500 1500 2500 

Fluoridy 1 30 15 50 

Sírany 100 3000 2000 5000 

As 0,05 2,5 0,2 0,25 

Ba 2 30 10 30 

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

Cr celkový 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

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

Ni 0,04 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

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

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

Zn 0,4 20 5 20 

Mo 0,05 3 1 3 

RL (rozpuštěné látky) * 400 8000 6000 10 000 

pH  ≥ 6 ≥ 6  

(*) Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit 

hodnoty koncentrací síranů a chloridů a naopak. 
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Příloha 3 Statistické zpracování experimentálních dat 

Tab. 3. 1. Výsledky ANOVA pro kompozity s obsahem nanočástic TiO2 - KATI16 

a KATI66 

  
Počet 

stupňů 

volnosti 

Suma 

čtverců 

Střední 

hodnota 

čtverců 

Hodnota 

F-testu 
Pr (> F) α 

Al 

nanočástice 1 14,841 14,841 40,165 3,73.10-5 0,001 

teplota 1 3,133 3,133 8,48 0,013 0,05 

nanočástice:teplota 1 2,616 2,616 7,079 0,0208 0,05 

rezidua 12 4,434 0,37    

Si 

nanočástice 1 0,013652 0,013652 15,268 0,00208 0,01 

teplota 1 0,000057 0,000057 0,064 0,80528 0,05 

nanočástice:teplota 1 0,004231 0,004231 4,732 0,05032 0,05 

rezidua 12 0,01073 0,000894    

K 

nanočástice 1 925,1 925,1 29,132 0,000161 0,001 

teplota 1 30,8 30,8 0,971 0,343856 0,05 

nanočástice:teplota 1 20,6 20,6 0,648 0,436347 0,05 

rezidua 12 381 31,8    

Mg 

nanočástice 1 39,55 39,55 2,695 0,127 0,05 

teplota 1 0 0 0 0,991 0,05 

nanočástice:teplota 1 3,01 3,01 0,205 0,659 0,05 

rezidua 12 176,11 14,68    
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Tab. 3. 2. Výsledky ANOVA pro kompozity upravené sušením: KATI16, KAZn11, 

KAZn13, KAZn15 a kaolinit/FexOy 

  
Počet 

stupňů 

volnosti 

Suma 

čtverců 

Střední 

hodnota 

čtverců 

Hodnota 

F-testu 
Pr (> F) α 

Al 
nanočástice 5 4,487 0,8973 4,934 0,011 0,05 

rezidua 12 2,182 0,1819    

Si 
nanočástice 5 0,026306 0,005261 13,2 0,000157 0,001 

rezidua 12 0,004782 0,000399    

Na 
nanočástice 5 1932 386,4 1,004 0,47 0,05 

rezidua 6 2221 370,1    

K 
nanočástice 5 449,7 89,94 255,1 9,50.10-12 0,001 

rezidua 12 4,2 0,35    

Mg 
nanočástice 5 14,31 2,863 1,669 0,216 0,05 

rezidua 12 20,59 1,716    
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Tab. 3. 3. Hodnoty Tukey HSD testu pro kaolinit a kompozity upravené sušením: 

KATI16, KAZn11, KAZn13, KAZn15 a kaolinit/FexOy 

 Al Si K 

kaolinit-kaolinit/FexOy 1 1 0,999999 

KATI16-kaolinit/FexOy 0,021929 0,000453 0 

KAZn11-kaolinit/FexOy 1 1 1 

KAZn13-kaolinit/FexOy 1 1 0,999997 

KAZn15-kaolinit/FexOy 1 0,999998 0,999997 

KATI16-kaolinit 0,021312 0,000502 0 

KAZn11-kaolinit 1 1 0,999985 

KAZn13-kaolinit 1 0,999988 1 

KAZn15-kaolinit 1 0,999969 1 

KAZn11-KATI16 0,021525 0,000477 0 

KAZn13-KATI16 0,022338 0,000405 0 

KAZn15-KATI16 0,022684 0,000388 0 

KAZn13-KAZn11 1 0,999997 0,999977 

KAZn15-KAZn11 1 0,99999 0,999978 

KAZn15-KAZn13 1 1 1 
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Příloha 4 Infračervená spektra kompozitů po interakci s extrakčními činidly 

 

Obr. 21. IČ spektrum kompozitu KATI16 před testem vyluhovatelnosti a po interakci 

s extrakčním činidlem a) modelujícím kyselé deště (KD) o pH 3,95, b) v deionizované 

vodě (DM).  
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Obr. 22. IČ spektrum kompozitu KATI66 před testem vyluhovatelnosti a po interakci 

s extrakčním činidlem s počátečním pH 2, v deionizované vodě (DM), v prostředí 

modelujícím kyselé deště (KD) a v extrakčním činidle s počátečním pH 11 
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Obr. 23. IČ spektrum kompozitu KAZn11 před testem vyluhovatelnosti a po interakci 

s extrakčním činidlem s počátečním pH 2, v deionizované vodě (DM) a v extrakčním 

činidle s počátečním pH 12 
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Obr. 24. IČ spektrum kompozitu KAZn13 před testem vyluhovatelnosti a po interakci 

s extrakčním činidlem s počátečním pH 2, v deionizované vodě (DM) a v extrakčním 

činidle s počátečním pH 12 
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Obr. 25. IČ spektrum kompozitu KAZn15 před testem vyluhovatelnosti a po interakci 

s extrakčním činidlem s počátečním pH 2, v deionizované vodě a v extrakčním činidle 

s počátečním pH 12 
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Obr. 26. IČ spektrum kaolinitu kalcinovaného při teplotách 105 °C – 800 °C po výluhu 

v extrakčním činidle upraveném roztokem HCl na hodnotu pH 2. 105 °C (K1), 200 °C 

(K2), 300 °C (K3), 400 °C (K4), 500 °C (K5), 600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C (K8) 
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Obr. 27. IČ spektrum kaolinitu kalcinovaného při teplotách 105 °C – 800 °C po výluhu 

v deionizované vodě. 105 °C (K1), 200 °C (K2), 300 °C (K3), 400 °C (K4), 500 °C (K5), 

600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C (K8) 
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Obr. 28. IČ spektrum kaolinitu kalcinovaného při teplotách 105 °C – 800 °C po výluhu 

v extrakčním činidle upraveném roztokem NaOH na hodnotu pH 11. 105 °C (K1), 200 °C 

(K2), 300 °C (K3), 400 °C (K4), 500 °C (K5), 600 °C (K6), 700 °C (K7) a 800 °C (K8) 

 

 


