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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 stabilitu kompozitu i 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 
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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 např. 

fotoaktivita, magnetické vlastnosti aj. 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. Teoretická část 

Využívání nanotechnologií a nanomateriálů se v posledních letech 

rozšiřuje do stále širšího počtu odvětví lidské činnosti. 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 karbidů, nitridů nebo oxidů [1]. Velmi využívanými 

nanočásticemi jsou fotoaktivní oxidy TiO2 a ZnO, které se díky svým 

fotoaktivním vlastnostem využívají ve fotokatalýze. Velký potenciál 

vykazují také nanočástice oxidů železa, které vynikají 

superparamagnetismem a nízkou až zanedbatelnou toxicitou [2], proto jsou 

studovány nejen pro využití v technologických aplikacích, pro bioseparaci 

různých biomolekul a jiných biologicky aktivních látek z jejich přirozeného 

prostředí [3], ale také jako nosiče léků, kontrastní látky v magnetické 

rezonanci nebo při léčbě rakoviny [2, 4, 5]. Nanočástice oxidů železa jsou 

také čím dál tím častěji využívány  k čištění odpadních vod, protože je lze 

jednoduše i s nasorbovanými polutanty odebrat z roztoku pomocí 

magnetického pole [6, 7]. 

Jedinečnou vlastností nanočástic je jejich extrémně velký specifický 

povrch, což umožňuje dosažení lepších vlastností materiálů a jejich využití 

pro širokou škálu aplikací. Nanočástice mohou v důsledku své velikosti 

procházet buněčnými membránami a znamenat tak potenciální riziko pro 

živé organismy. Ačkoliv někteří autoři uvádějí, že toxicita nanočástic 

nesouvisí s jejich velikostí [8-10], ze studií [11-14] 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 [11]) i přes to, že v suspenzích agregují [11-14]. 

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 [15]. 

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.  

Oxidy titaničitý i zinečnatý jsou oxidy s výbornými fotoaktivními 

vlastnostmi, které jsou ještě výraznější po ukotvení jejich nanočástic 

na jílový minerál, v tomto případě kaolinit [16, 17]. 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 
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odstranění z roztoku po sorpci je možné buď filtrací, nebo centrifugací, což 

omezuje jejich využití. Proto jsou na jejich povrch vázány částice oxidů 

železa, což může také zvýšit jejich sorpční kapacitu [18, 19] a po sorpci 

je odstranit pomocí magnetického pole.  

Ukotvení nanočástic na povrch jílových minerálů usnadní manipulaci 

s nanočásticemi a také sníží případný negativní vliv na životní prostředí 

i zdraví [20]. Avšak i nanočástice ukotvené na jílech, mohou být toxické 

nebo mohou vyvolat oxidativní stres u buněk nebo vodních organismů [21]. 

I přes všechna uvedená pozitiva je třeba sledovat jejich potenciální 

nebezpečnost.  

Soudržnost připraveného materiálu lze hodnotit pomocí teoretických 

postupů, mezi které patří například molekulární modelování [22]. 

Teoretickými postupy však nelze stanovit riziko materiálů na životní 

prostředí, proto jsou vhodnější akvatické nebo terestrické testy toxicity. 

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 [23].  

Pro studium stability materiálu za různých podmínek jsou vhodnými 

metodami testy vyluhovatelnosti. Na jakýkoliv materiál lze nahlížet také 

jako na odpad a hodnotit jej podle legislativy České republiky ČSN EN 

12457-4 [24], která je českou verzí evropské normy EN 12457-4:2002 [25]. 

Tato metoda je z hlediska reprodukovatelnosti u některých typů odpadů 

obtížná, ale stále zůstává základem pro vytvoření testovací strategie [23]. 

Testy vyluhovatelnosti lze podle potřeby provádět při různém poměru 

kapalina, pevná fáze nebo lze kapalnou fázi upravit v celém rozmezí hodnot 

pH [26-28]. 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 [29-31]. 

Na základě dlouhodobého pozorování se na území České republiky 

pohybuje hodnota pH kyselých dešťů kolem 3,95 [32].  

3. Experimentální část 

3.1. 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 
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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 [33]. 

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 KBr. 

Charakteristické pásy byly popsány pomocí Databáze spekter [34]. 

Morfologie studovaných kompozitů 

K podrobnějšímu 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 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 použitý atomový 

emisní spektrometr s indukčně vázaným plasmatem (AES-ICP) Spectro 

Ciros Vision EOP. 
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Atomový absorpční spektrometr s plamenovou atomizací (FA-AAS) 

UNICAM 969 (UNICAM, UK) byl použitý pro stanovení koncentrací Zn, 

který se uvolnil z kompozitů s obsahem nanočástic ZnO, ve výsledných 

extraktech. 

Vodné výluhy kompozitů s obsahem nanočástic TiO2 byly dále 

rozšířeny o testy akutní akvatické toxicity provedené dle metodikou OECD 

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

sladkovodních zelených řas) [35]. 

3.2. Charakteristika studovaných kompozitů kaolinit/TiO2, 

kaolinit/ZnO a kaolinit/FexOy 

3.2.1. Kaolinit/TiO2 

Chemické složení kaolinitu a kompozitů kaolinit/TiO2 je uvedeno 

v Tab. 1.  

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 ± 0,01 0,38 ± 0,01 

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± 0,01 0,65 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,24 ± 0,01 

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. 1. Kromě difrakčních píků kaolinitu jsou na záznamu 

přítomny také píky křemene a muskovitu, což jsou typické příměsi 

doprovázející kaolinit. Difrakční záznam dokazuje přítomnost TiO2 

v kompozitech KATI16 a KATI66, který se na difrakčním záznamu 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 
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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. 

 
Obr. 1. Difrakční záznam: 1 - kaolinit (K1), 2 - kaolinit kalcinovaný při 600 °C (K6), 3 -

 kompozit sušený při teplotě 105 °C (KATI16) a 4 - kompozit kalcinovaný při teplotě 600 °C 

(KATI66). K - kaolinit, M - muskovit, Q - křemen, A - anatas 

Na Obr. 2 jsou znázorněny IČ spektra kompozitu KATI16 v porovnání 

s původním kaolinitem sušeným při 105 °C, a kompozitu KATI66 

v porovnání s kaolinitem kalcinovaným při 600 °C. 

 

Obr. 2. IČ spektrum a) původního kaolinitu vysušeného při 105 °C (K1) a kompozitu 

vysušeného při 105 °C KATI16, b) kaolinitu kalcinovaného při 600 °C (K6) a kompozitu 
kalcinovaného při 600 °C (KATI66) 
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Obr. 2a) znázorňuje spektrum čistého kaolinitu a kompozitu 

s nanočásticemi TiO2 (KATI16). Pásy s maximem při 3695, 3669, 3651, 

3620 a 937, 912 cm-1 odpovídají vibracím vnitřních a vnějších vazeb Al-

OH, pásy s maximy 1113, 1031, 1008, 796 a 469 cm-1 náleží vibracím 

vazeb Si-O a pásy 756, 700, 537 cm-1 jsou vibrace Si-O-Al vazeb [34, 36]. 

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 [36, 37]. Pás v oblasti  

550 cm-1 znázorňuje valenční vibrace Ti-O patřící TiO2. Charakteristické 

pásy anatasu mají široké rozmezí 810 – 603 cm-1 [34]. V případě 

kalcinovaných materiálů (KATI16 a KA6) došlo k vymizení pásů v oblasti 

3700 – 3600 cm-1 náležícím vazbám –OH skupin z důvodu odpaření vody 

a tvorby metakaolinitu [38]. 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 1066 cm-1 odpovídají amorfnímu SiO2 [36]. 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. 

3.2.2. Kaolinit/ZnO 

Chemické složení kompozitu kaolinit/ZnO s rozdílným obsahem ZnO 

je uvedeno v Tab. 2. 

Tab. 2. Chemické složení kaolinitu ve formě oxidů sušeného 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 
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Obr. 3. 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 

[39] 

Z difrakčního záznamu je patrné, že ZnO nevstoupil při přípravě 

kompozitu do mezivrství kaolinitu a to ani při jeho vyšším obsahu, neboť 

charakteristické reflektance kaolinitu ((0 0 1) při 2Ɵ = 14.419° a (0 0 2) 

při 2Ɵ = 29.043°) se nezměnily [39]. V intervalu 2Ɵ = 36 – 44° 

je pozorovatelný nárůst intenzity a zúžení píků v závislosti na zvyšujícím 

se obsahu ZnO v kompozitu.  

3.2.3. Kaolinit/FexOy 

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 
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Obr. 4. 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 [40]. 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 [41, 42]. 

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. Částice FexOy jsou tedy v kompozitu 

přítomné jak ve formě maghemitu, tak magnetitu, který je dominantní fází 

[41]. Z Obr. 5 pořízeného transmisním elektronovým mikroskopem (TEM) 

je patrná přítomnost nanočástic oxidů železa. Magnetické vlastnosti 

kompozitu byly ověřeny také pomocí magnetu. 



10 

 

 
Obr. 5. TEM a) původního kaolinitu a b) kaolinitu/FexOy 

3.3. Postupy testování následné nebezpečnosti 

3.3.1. 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 [24] popisuje přípravu 

vodného výluhu při poměru kapalné a pevné fáze 10:1. Směs rotovala 

v třepačce způsobem „hlava-pata“ při laboratorní teplotě po dobu 24 hodin. 

Následovalo 15-ti minutové 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 různě upravených extrakčních činidlech. 

Příprava extrakčních činidel 

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. 

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.  

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. 

Kaolinit/TiO2 byl loužen v extrakčních činidlech s počáteční hodnotou 

pH 2, které bylo připraveno z roztoku H2SO4, pH 11 a v extrakčním činidle 

modelující kyselé deště. 
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Kaolinit/ZnO byl loužen v extrakčních činidlech s počáteční hodnotou 

pH 2, připraveného z roztoku H2SO4, a pH 12. 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. 

Kaolinit/FexOy byl loužen v extrakčních činidlech s počátečními 

hodnotami pH 2, pH 4, která byla připravena z roztoku HCl, pH 9 a pH 11. 

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

v extrakčních činidlech s počáteční hodnotou pH 2, připraveném 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. 

3.3.2. Testy akvatické toxicity 

Posouzení toxicity kompozitu KATI16 a KATI66 bylo provedeno 

v souladu s metodikou OECD 201 [33], která sleduje inhibici růstu 

organismu (Desmodesmus subspicatus) po 72 hodinové expozici 

s testovaným materiálem. 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 [43, 44].  

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.  

3.3.3. Kalcinace kaolinitu 

Ke studiu vlivu teploty kalcinace na uvolňování prvků z kaolinitu byl 

použit kaolinit, ze kterého se připravovaly jednotlivé kompozity (LB 
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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, 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. Kaolinit se označil podle teploty, při které byl upraven 

(K2 – K8). 

3.4. 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

          (1)

 

c1 - stanovená koncentrace sledovaného prvku ve výsledném extraktu     

[mg.l-1] 

cvz - hmotnostní podíl sledovaného prvku ve vzorku vztažený na gram 

vzorku [mg.g-1] 

mn - navážka vzorku [g] 

Več - objem extrakčního činidla [l] 

Podíl prvku, který přešel do výsledného extraktu: 

100.
puv

vz

c

c


       (2)

 

η - podíl vylouženého prvku [%] 

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

3.4.1. 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 
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hodnotou [45]. Za účelem umožnění mnohorozměrných analýz získaných 

dat byly hodnoty koncentrací pod mezí detekce nahrazeny pomocí isometric 

log ratio (ilr-EM) algoritmu v programu R [46], balíčku robCompositions 

[47]. 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, 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 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. [48]. 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 [48]. 

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 
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ztrátou informace [49]. 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 [46]. PCA 

a FAMD byly provedeny v balíčku pro mnohorozměrnou analýzu 

FactoMineR [50]. 

4. Výsledky a diskuze 

Ve výsledných extraktech se sledovalo pH, podíl uvolněného hliníku 

a křemíku ze struktury kaolinitu, podíl uvolněného titanu (z kompozitu 

kaolinit/TiO2), zinku (z kompozitu kaolinit/ZnO), železa (z kompozitu 

kaolinit/FexOy) a podíl příměsí (sodík, draslík, hořčík) doprovázející 

kaolinit. Stabilita kompozitů 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. 

4.1. Stabilita kompozitu kaolinit/TiO2 

Hodnoty pH výsledných extraktů po interakci kompozitu kaolinit/TiO2 

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 

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 
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ve výsledných extraktech předpokládat vyšší stanovené koncentrace 

sledovaných prvků, než v případě extraktů získaných loužením KATI16. 

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 DM nepřekročily stanovené koncentrace titanu 0,7 mg.l-1. 

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 [51]. 

Podíly uvolněného hliníku a křemíku jsou vyneseny v Grafu 2.  

Graf 2. Podíly hliníku a křemíku vyloužených 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 

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 [52].  

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). 

Jak vyplývá z uvedených chemických rovnic ((3) a (5)), 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 2. 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 ovlivnilo extrakční činidlo 

s počáteční hodnotou pH 2. Podíl uvolněného křemíku do uvedeného 

extrakčního činidla však nepřekročil 0,2 %, která odpovídají koncentraci 
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8 mg.l-1. 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.  

Rozpouštění křemene a γ-Al(OH)3, které jsou součástí kaolinitu, 

v kyselém prostředí lze vyjádřit také následujícími rovnicemi [53]: 

Křemen + 2 H2O = H4SiO4     (3) 

Gibbsite (γ-Al(OH)3) + 3 H+ = Al3+ + 3 H2O   (4) 

Kaolinit se v zásaditém prostředí rozpouští za vzniku křemičitanů 

[SiO2(OH)2]2- a [SiO(OH)3]- a zároveň hlinitanu Al(OH)4- [54]. 

Rozpouštění kaolinitu v zásaditém prostředí lze popsat rovnicí [55]: 

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

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 [52]. 

Výše zmíněné acidobazické vlastnosti koncových skupin kaolinitu 

společně s vysokými koncentracemi hliníku stanovenými ve výsledných 

extraktech s největší pravděpodobností zapříčinily výrazný pokles pH 

výsledného extraktu získaného interakcí kompozitu s extrakčním činidlem 

s výchozí hodnotou pH 11. 

Uvedené výsledky v Grafu 2, potvrzují výsledky statistické analýzy 

rozptylu, které jsou částečně prezentovány v Grafu 3. 
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Graf 3. Vliv přítomnosti nanočástic (NP) TiO2 v kompozitu na podíl uvolněného hliníku 
a křemíku v závislosti na teplotě kalcinace a počátečním pH extrakčních činidel  

Na hladině významnosti α = 0,01 byl prokázán vliv přítomnosti 

nanočástic TiO2 na uvolňování hliníku a křemíku 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. 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). 

Pro přiblížení vzájemného vztahu mezi sledovanými veličinami 

u kompozitů KATI16 a KATI66, byly výsledky experimentů rozšířeny 

faktorovou analýzou smíšených dat (FAMD). Graf 4 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 

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 [57, 58]. 

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 
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vyluhovatelnosti odpadů. Testy vyluhovatelnosti kompozitu KATI16 

a KATI66 byly proto dále rozšířeny o testy akvatické toxicity. 

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. 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. 

4.2. Stabilita kompozitu kaolinit/ZnO 

Hodnoty pH výsledných extraktů po interakci kompozitu s extrakčními 

činidly jsou znázorněny v Grafu 4. 

 

Graf 4. 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 
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výsledného pH se podílí také další vyloužené prvky a ustavují se složitější 

rovnováhy. 
Ze 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. 

Koncentrace zinku stanovené ve výsledných extraktech po interakci 

kompozitů s extrakčním činidlem s počátečním pH 12 nepřekročily 8 mg.l-1. 

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, z důvodu snižující 

se rozpustnosti ZnO s rostoucím pH extrakčních činidel.  

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 [24, 25]. 

Na základě Vyhlášky č. 294/2005 Sb. uvedené v legislativě České 

republiky lze materiál KAZn11 zařadit do třídy vyluhovatelnosti IIa, 

materiál KAZn13 a KAZn15 do třídy vyluhovatelnosti IIb 0. 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.  

Podíl hliníku uvolněný z kompozitů KAZn11, KAZn13 a KAZn15 

do deionizované vody a extrakčního činidla o pH 2 byl pod mezí 

stanovitelnosti, 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. 
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Graf 5. 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. Podíl 

křemíku, který se uvolnil z kompozitu do okyseleného extrakčního činidla, 

je velmi podobný a 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 (Graf 5), 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 (3) a (5) 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. 

V IČ spektrech po testech vyluhovatelnosti nejsou 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. 

4.3. 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 
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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 6. 

 
Graf 6. 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 kompozitu v extrakčních činidlech 

o počáteční hodnotě pH 4, pH 9 a pH 11 považovat za shodné. 

Na základě stanovených hodnot pH výsledných extraktů a jejich 

porovnáním s kompozity kaolinit/TiO2 a kaolinit/ZnO, lze ve výsledných 

extraktech získaných z kompozitu kaolinit/FexOy s určitou 

pravděpodobností předpokládat vyšší podíl uvolněných prvků než 

z kompozitu 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. Rozpouštění magnetitu v kyselém prostředí lze 

popsat následujícími rovnicemi [59]: 

Fe3O4 + 8 H+ → 2 Fe3+ + Fe2+ + 4 H2O    (6) 

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 [60]: 
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[Fe2+Fe2
3+]O4(magnetit) + 8 H+ → Fe2+ + 2 Fe3+ + 4 H2O  (7) 

Podíl železa uvolněného do výsledných extraktů s rostoucím pH 

extrakčních činidel výrazně klesal a nedosahoval ani k 0,05 %, proto nejsou 

uvedené hodnoty vyneseny v grafu. Kompozitní materiál kaolinit/FexOy 

si navíc zachoval své magnetické vlastnosti i po interakci se všemi 

uvedenými extrakčními činidly.  

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 [61]. 

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. 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 AES-ICP (0,05 mg.l-1). 

Z důvodu velmi nízkého podílu hliníku vylouženého do extrakčních činidel, 

nebyly hodnoty vyneseny do grafu.  

Podíl hliníku uvolněný z kaolinitu/FexOy do extrakčních činidel 

je v porovnání s kompozity kaolinit/TiO2 a kaolinit/ZnO zanedbatelný. 

 
Graf 7. 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 7 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 %. 
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Podíl uvolněného křemíku, v důsledku tvorby H4SiO4 v kyselých roztocích, 

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.  

Loužením materiálu nedošlo k narušení struktury kompozitu. Uvedený 

závěr byl potvrzen rentgenovou difrakcí a infračervenou spektrometrií 

kompozitu kaolinit/FexOy. Ve spektrech před a po testech vyluhovatelnosti 

nejsou pozorovatelné žádné výrazné rozdíly.  

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. 

4.4. 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 8. 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. Tento předpoklad lze pozorovat zejména 

u kompozitu obsahujícího nanočástice TiO2, KATI16 (Graf 8).  

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 
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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. 
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Graf 9. 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. Z Grafu 9 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. Uvolnění 

křemíku z kompozitu kaolinit/FexOy bylo ovlivněno především extrakčním 

činidlem s nejnižší počáteční hodnotou pH. 

Analýza rozptylu byla dále rozšířena Tukey HSD testem. 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. 

4.5. 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, který byl kalcinován vysušen při 105 °C (K1) 

a kalcinován při teplotách 200 °C – 800 °C (K2 – K8). Výsledné chemické 

složení všech získaných vzorků je uvedeno v Tab. 4. a difrakční záznamy 

na Obr. 6.  
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Tab. 4. 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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Obr. 6. 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 

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. 

 
Obr. 7. Infračervené spektrum kaolinitu vysušeného při 105 °C (K1) a kalcinovaného při 

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 
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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. 7). 

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 [34].  

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.  

 
Graf 10. Podíl uvolněného hliníku 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 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. 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 

použité metody stanovení (AES-ICP). 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 10 je patrné, že nad teplotou přibližně 470 °C, kdy dochází 

k přeměně kaolinitu na metakaolinit, se hliník ze struktury uvolňoval a to 

hlavně do okyseleného extrakčního činidla s původní hodnotou pH 2. 
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Graf 11. 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. 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 11 není tak výrazný jako 

u výše popsaných výsledných extraktů.  

Ačkoliv nebyly zaznamenány rozdíly v IČ spektrech po výluzích K1 – 

K8, 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. 

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. V Grafu 12 

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 



29 

 

činidel a uvolněným podílem hořčíku. Naopak teplota kalcinace kaolinitu 

není ve vzájemném vztahu s konečným pH výsledného extraktu.  
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Graf 12. Graf komponentních vah (PCA) závislosti mezi teplotou kalcinace kaolinitu, 

výchozím pH extrakčních činidel a podíly prvků uvolněných do výsledných extraktů 

Graf 13 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 13, 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. 

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.  

Zároveň byla prokázána negativní korelace mezi konečným pH 

výsledných extraktů a podílem vyloužených prvků. 
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Graf 13. Grafická prezentace hodnot Pearsonových korelačních koeficientů mezi dvojicemi 
proměnných 

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. 

5. Závěr 

Rozvoj nových technologií přináší množství materiálů s řadou 

významných užitných vlastností, u kterých je důležité znát nejen pozitivní 

vlastnosti, ale také 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 tři kompozity kaolinit/ZnO s obsahem 10 hm. % 

(KAZn11), 30 hm. % (KAZn13) a 50 hm. % ZnO (KAZn15), které byly 

upraveny sušením při 105 °C. Dva studované kompozity kaolinit/TiO2 

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). Také magnetický kompozit kaolinit/FexOy 

s obsahem 0,78 hm. % Fe byl pouze 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 
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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 z jeho 

celkového obsahu se uvolnilo pouze 0,001 %.  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 

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.  

Provedené experimenty byly doplněny o studii vlivu kalcinační teploty 

(v rozmezí 200 °C – 800 °C) na uvolňování prvků z kalcinovaných 

kaolinitů do extrakčních činidel v důsledku tvorby metakaolinitu. 

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. 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 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 
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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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