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Anotace

V  této  diplomové  práci  jsou  popsány  a  graficky  zpracovány  výsledky  analýz 

sorpčních  vlastností  syntetických  humátů.  Je  zaměřena  na  sorpční  kapacity 

humátů zinku a hliníku a pomocí adsorpčních izoterem prezentuje míru a rychlost 

adsorpce anorganických aniontů F-, SO4
2- a PO4

3- a jejich binárních směsí.

V první části práce jsou popsány huminové materiály, jejich vznik v přírodě, výskyt, 

vlastnosti  a  systematické  členění.  Následuje  popisná  část,  popisující  postupy 

a zvolené  analytické  metody,  grafická  část  prezentující  výsledky  adsorpcí 

v podobě  izoterem  a  závěrečná  část,  obsahující  shrnutí  průběhu  adsorpcí 

a vhodnosti využití v praxi.

Z  výsledků  vyplývá,  že  k  adsorpcím  fluoridových  a  fosforečnanových 

aniontů  docházelo  při  použití  obou  typů  humátů.  Při  sorpci 

fosforečnanových aniontů na humát hlinitý docházelo k vícevrstvé adsorpci. 

K adsorpcím síranových iontů nedocházelo ani u jednou z humátů, což lze 

vysvětlit tím, že humáty byly připraveny ze síranů hlinitého a zinečnatého.

Klíčová slova: humát zinku, humát hliníku, anorganické anionty,  odpadní vody,  

Langmuirova a Freundlichova izoterma.





Annotation

This  diploma  work  comment  and  graphically  elaborates  results  of  analysis  of 

sorption properties of synthetic humates. It is focus on sorption capacities of zinc 

and aluminum humate. Through adsorption isotherm presents level and speed of 

adsorption of inorganic anions F-, PO4
3- a SO4

2- and their binary blend. 

First  part  describes humic substances,  their  origin  in  environment,  occurrence, 

properties  and  systematic  classification.  Following  part  describes  analytical 

methods  (of  obtaining  humic  substances?),  graphical  part  presents  result  of 

adsorption  in  form  of  adsorption  isotherms.  Final  part  contains  conclusion  of 

continuance of adsorption and applicability in industry.

Result of work is that adsorption of fluorine and phosphoric anions run in using 

both  of  humates.  In  use  of  alumina  humate  for  sorption  of  phosphoric  anion 

causes multilayer adsorption. Adsorption of sulphuric anions don´t runs in use of 

any humate. Reason of this situation is that humates was prepared from aluminum 

and zinc sulphate.

Key words: zinc  humate,  aluminum  humate,  inorganic  anions,  waste  water, 

Langmuir and Freundlich isotherm.
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1. Úvod a cíle práce

Problematika využívání netradičních sorbentů k odstraňování polutantů ze složek 

životního prostředí je v současnosti hodně diskutována a existují pozitivní závěry 

výzkumů  s  nejrůznějšími  sorbenty.  Mezi  takové  bezpochyby  patří  i  huminové 

materiály,  jejichž  sorpční  schopnosti,  ale  i  přírodní  charakter,  ekonomická 

a technická dostupnost a jejich přirozený výskyt ve složkách životního prostředí 

tyto  látky  staví  již  několik  desetiletí  do  popředí  zájmu  mnoha  výzkumných 

pracovišť.

V  této  práci  je  studována  sorpční  schopnost  humátů  zinku  a  hliníku  při 

odstraňování  konkrétních  anorganických  aniontů  a  jejich  směsí,  běžně  se 

vyskytujících ve znečištěných vodách.

Cílem práce je: 1) vyhodnotit sorpční schopnosti jednotlivých humátů;

2) určit vhodnější typ humátu pro odstranění konkrétních aniontů 

z vod;

3) shrnout možný vliv chloridových aniontů na samotnou adsorpci.
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2. Obecná část

2.1.O huminových látkách obecně

Huminové  látky  představují  specifickou  skupinu  vysokomolekulárních 

a nízkomolekulárních látek tmavé barvy, vznikající v procesu rozkladu organických 

zbytků  v  půdě,  to  znamená  v  procesu  jejich  humifikace. 

(http://www.amagro.com/cs/co-jsou-to-huminove-latky.html)

Někteří ze současných vědeckých pracovníků se nyní domnívají, že tmavá barva 

huminových látek je velmi relativní a není zásadním znakem vysokomolekulárních 

polymerů. Tento koncept předpokládá, že rozdíl mezi huminovými látkami je určen 

molekulární  hmotností,  počtem  funkčních  skupin  (karboxylových,  fenolových) 

a rozsahem polymerace. Ten vyjadřuje, v jakém poměru je kyslík a uhlík a v jakém 

vztahu je kyselost vůči polymeraci společně se zvyšováním molekulární hmotnosti. 

Nízkomolekulární  fulvokyseliny mají  vyšší obsah kyslíku, ale nižší  obsah uhlíku 

než vysokomolekulární huminové kyseliny. Fulvokyseliny obsahují více funkčních 

skupin na kyselém základě, zejména COOH. Celková kyselost fulvokyselin (900 – 

1400  meq/100  g)  je  vyšší  než  u  huminových kyselin  (400  –  870 meq/100 g). 

Dalším velmi důležitým rozdílem je skutečnost, že kyslík ve fulvokyselinách může 

být zahrnut do dlouhých funkčních řetězců (COOH, OH, C=O) a veliká část může 

být počítána jako strukturální komponent jádra.

Je zřejmé, že huminové substance existují v heterogenním spojení s komponenty, 

které  nemohou  existovat  samostatně.  Huminové  kyseliny  jsou  začleněny  do 

komplexů  aromatických  makromolekul  s  aminokyselinami,  aminosacharidy 

a peptidy.  Hypotetická  struktura  huminových  látek  obsahuje  volné  a  vázané 

fenolické OH skupiny,  quionové struktury,  dusíkaté a kyslíkové vazby a COOH 

skupiny,  umístěné  v  aromatických  řetězcích.  Hypotetický  model  struktury 

fulvokyselin (Bufflův model) obsahuje obě aromatické a alifatické struktury, z nichž 

obě  jsou  extenzivně  spojeny  s  kyslíkovými  funkčními  skupinami. 
(http://www.florabohemia.cz/clanky/co-je-to-lignohumat/vlastnosti-huminovych-latek.html)
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Obr. č. 1 – Obecný model struktury huminové kyseliny (Stevenson, 1982)

Huminové látky a jejich komplexy mají  veliký a mnohostranný vliv na úrodnost 

půdy, jsou energetickým základem biologických procesů a disponují  vlastnostmi 

fyziologicky  aktivních  látek  regulujících  růst  a  vývoj  rostlin.  Huminové  látky 

pozitivně  ovlivňují  i půdní  hygienu  akumulováním  velkého  množství  reziduí 

pesticidů,  které  jsou  často  toxické.  Umožňují  také  nebiologickou  degradaci 

pesticidů  a  tvorbu  silných  chemických  vazeb  s rezidui  částečné  degradace 

pesticidů,  způsobené mikroorganismy.  Na těchto  interakcích  se  podílejí  hlavně 

huminové kyseliny a fulvokyseliny. (http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=245)
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2.2.Distribuce huminových látek v přírodě

Na úvod můžeme říci,  že několik nových pojmů v oblasti  výzkumu huminových 

látek  bylo objeveno  a  prezentováno  v  současné  moderní  éře  a  nesporně  tato 

skutečnost rozšířila povědomí o těchto látkách. Některé z nich jsou dnes běžně 

příležitostně používány, ačkoli někteří vědci považovali tyto látky pouze za látky 

s akademickým významem.

Distribuce huminových látek na Zemi není omezena pouze na půdní ekosystémy 

a jejich  klimatické  podmínky,  i  když se  nejprve myslelo,  že  se  vyskytují  pouze 

v půdách,  ale  v  současnosti  se  předpokládá  jejich  výskyt  v  širokém  spektru 

organických materiálů obsahujících organický uhlík na celém zemském povrchu. 

Jsou  přítomny  v  půdách,  vodních  tocích,  jezerech  a  oceánech  a  v  pěně 

a sedimentech  těchto  typů  vod,  od  tropických  oblastí  až  po  arktické.  Jejich 

přítomnost  jako  hlavní  složky  v  rozsáhlých  nalezištích  rašeliny,  uhlí,  lignitu 

a živičných  břidlic,  přidává  na  velikosti  jejich  celosvětového výskytu.  I  když  se 

většina těchto látek považuje za látky přírodní, vznikající v ekosystémech, některé 

z nich, jako látky ve znečištěných vodních tocích, odvodňovacích kanálech nebo 

lagunách,  v  současnosti  považujeme  za  látky  antropogenního  původu.  Podle 

Ciéslewicze začíná být humus z přístavů a městských aglomerací uznáván jako 

huminový  materiál  antropogenního  původu,  a to  zvláště  na  starém kontinentě. 

Samozřejmě se huminové materiály vyskytují  i jinde na světě, a to zejména na 

místech, kde měla civilizace možnost po staletí akumulovat organický odpad. (Tan, 

2003)

2.2.1.Huminové látky v půdách

Huminové  látky  se  vyskytují  ve  všech  typech  půd,  protože  jsou  hlavní  frakcí 

půdního humusu. I když zaznamenáváme různé variety půd s různým složením 

v závislosti  na  klimatických  podmínkách  a zamokření,  huminové látky můžeme 

v půdách nalézt od nížin po hornaté oblasti tropických až arktických klimatických 
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podmínek. Jsou také přítomny v půdách humidních a aridních oblastí. (Tan, 2003)

Vysokým  obsahem  organického  materiálu  jsou  známé  molysoly  a  půdy  ploch 

porostlých  vegetací  v  semihumidních  oblastech.  Vysokým obsahem je  míněno 

5 – 6% organického uhlíku (Stevenson, 1994 in Tan), což je ekvivalent k přibližně 

9  –  10%  organického  materiálu  a  odhaduje  se,  že  asi  polovina  z  toho  jsou 

huminové  látky.  Převládá  obsah  huminových  kyselin  nad  fulvokyselinami 

a množství se uvádí jako poměr koncentrace fulvokyselin/koncentrací huminových 

kyselin (Fulvic acid/humic acid ratio, dále jen FA/HA) v rozmezí od 0,9 – 0,6. (Tan, 

1978 in Tan,  2003)  Dalšími  půdami  s podobně vysokým obsahem huminových 

látek jsou andosoly a půdy vyskytující se v humidních oblastech od tropů až po 

Arktidu, ačkoli se od molysolů liší složením a typem huminových látek (Arnalds et 

al., 1995; Tan 1984; Theng, 1980 in Tan, 2003). Například andosoly jsou tvořeny 

huminovými  látkami,  z  nichž  více  než  polovinu  tvoří  fulvokyseliny.  Andosoly 

v tropických oblastech často mívají FA/HA v rozmezí 4 – 1 (Tan, 1965, 1964 in 

Tan, 2003) a dalším významným rozdílem je, že v andosolech se huminové látky 

vyskytují v pevném spojení s hliníkem, zatímco v molysolech jsou přítomny více ve 

formě humátu a fulvátu vápníku.

Obrovské množství huminových látek bylo také popsáno ve spodisolech, kde jsou 

nejvíce  soustředěny  ve  spodikovém horizontu,  což  je  v  kontrastu  s  molysoly 

a andosoly,  kde je nejvíce huminových látek obsaženo v A horizontu.  Nedávné 

studie  se  spodisoly  odhalily,  že  složení  huminových  látek  v  těchto  půdách, 

vyjádřené FA/HA poměrem, je 0,13 a koncentrace huminových kyselin je tedy asi 

10 krát vyšší než koncentrace fulvokyselin (Lobartini et al., 1991 in Tan, 2003).

Dalšími půdami s obsahem huminových látek jsou ultisoly a oxisoly, které ale mají 

díky rychlé dekompozici podíl organické hmoty nižší než výše zmíněné. Oxisoly 

z humidních  tropických  oblastí  jsou  známé  svým  nízkým  obsahem  organické 

hmoty, který často nepřesahuje 1% organického uhlíku a převažuje v nich obsah 

fulvokyselin  nad  huminovými  kyselinami  ve  formě železitých  a  hlinitých  fulvátů 

nebo humátů  (Tan,  1978 in  Tan,  2003).  Nejnižší  obsahy organické hmoty byly 

zjištěny  v  aridisolech,  v  půdách  aridních  oblastí  a  v  písčitých  půdách  pouští, 
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protože nedostatek vody a biomasy v těchto suchých oblastech inhibuje rozkladné 

procesy (Tan, 2003).

2.2.2.Huminové látky v mokřadech a rašeliništích

Půdy diskutované výše jsou obecně dobře odvodněné a aerobní podmínky v nich 

podporují průběh rozkladných procesů, zatímco pod vlivem zamokření v půdách 

nebo obecně u močálů a bažin převládá anaerobní  rozklad (Tan,  2000 in Tan, 

2003).  Kvůli  nedostatku  kyslíku  jsou  rozkladné  procesy  velmi  zpomaleny a  to 

způsobuje akumulaci velikého množství organického materiálu (Tan, 2003).

Většina mokřadů a některé jezerní oblasti jsou eutrofní, což podporuje nadměrný 

růst vodních rostlin,  které později  odumírají  a postupně zaplňují  vodní sloupec. 

Vznikají  tak bažiny nebo rašeliniště,  která jsou považována za  předchůdce při 

vzniku  uhlí  (Hatcher  at  al.,  1985  in  Tan,  2003).  Výskyt  nalezišť  rašeliny  není 

limitován klimatickými podmínkami a můžeme je nalézt po celém světě, kde se 

nachází  dostatečné  množství  biomasy  a  kde  je  potlačen  rozklad  organických 

zbytků.  Rozprostírají  se  od  povodí  brazilské  Amazonky,  pobřeží  Sumatry, 

Indonésie až po baltské pobřeží a aljašskou tundru. Nadbytek vody a nízké místní 

teploty jsou dalšími důvody k potlačení rozkladných procesů organických zbytků 

(Tan, 2003). Odhaduje se, že bažiny a rašeliniště pokrývají až 500 mil.  hektarů 

ploch divoké přírody, v nichž je obsaženo 1012 tun organického uhlíku (Mathur and 

Farnham, 1985 in Tan, 2003) a další uhlík, převyšující toto množství je obsažen 

v živičných břidlicích. Toto je odlišné ve srovnání s minerálním půdním systémem, 

kde  obsah  organické  hmoty  tvoří  pouze  malý  podíl  v  porovnání  s  minerálním 

podílem (Tan, 2003).
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2.2.3.Huminové látky ve vodním prostředí

Dnes je již fakt, že rozšíření huminových látek není omezeno pouze na půdy, ale 

můžeme  je  detekovat  i  ve  vodních  tocích,  jezerech,  oceánech  a  jejich 

sedimentech,  zcela  zavedený  a  známý.  Tyto  látky  mohou  mít  vliv  na  kvalitu 

podzemních vod a předpokládá se, že hrají významnou roli v geochemickém cyklu 

uhlíku vodních systémů.

Jsou rozšířeny ve formě nazývané „rozpuštěné organické látky“ (dále jen DOM) 

nebo „rozpuštěný organický uhlík“ (dále jen DOC), které můžeme shodně rozdělit 

do dvou rozsáhlých skupin, a to hydrofobní a hydrofilní (Aiken, 1985 in Tan, 2003) 

a každou  ze  zmíněných  skupin  dále  rozdělit  na  skupiny  acidickou,  bazickou 

a neutrální (Tan, 2003). Ve spojených státech amerických se v některých jezerech 

vyskytují vody s obsahem DOC a huminových látek až 80% (Steinberg, Muenster, 

1985 in Tan, 2003). Tato koncentrace, jak se uvádí, je 10 – 20 krát vyšší v říční, 

jezerní a mořské pěně než ve vodě samotné a 90% (hm. %) z tohoto množství je 

DOC huminového původu (Mills et al., 1996 in Tan, 2003). Přítomnost DOC nebo 

DOM  často  zbarvuje  vody  do  žluta  nebo  žlutohněda,  které  zvláště  po  dešti 

můžeme vidět vytékat z přehrad, potoků a řek po celém světě. (Tan, 2003)

Dřívější  výsledky analýz vzorků vod z Aljašky, Floridy,  Washigtonu a Kalifornie, 

které  přisuzovaly  důvod  zabarvení  vod  přítomnosti  kyselých  hydroxy-

karboxylových polymerů - huminových látek, potvrdil nedávný výzkum, který v roce 

1990  publikoval  Tan et  al.  Uvádějí,  že  charakteristické  tmavší  zbarvení  vod je 

důsledkem přítomnosti huminových látek (Tan, 2003). Výsledky dalšího výzkumu 

na vodách z řek z území Georgie ve Spojených státech přinesli fakt, že složení 

huminových látek vyjádřené pomocí FA/HA poměru, zmiňovaného výše, je 2,6. To 

znamená,  že  huminové  látky  vodního  prostředí  jsou  směsí  fulvokyselin 

a huminových  kyselin,  kde  fulvokyseliny  více  než  dvakrát  převyšují  množství 

huminových kyselin.
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Existují  různé názory na vlastnosti  těchto huminových substancí,  ale celá řada 

autorů  je  toho  názoru,  že  huminové  látky  ve  vodních  tocích  se  podobají 

huminovým látkám v půdách (Stevenson, 1985; Beck et al, 1974; Shapiro, 1975; 

Black  and  Christman,  1963  in  Tan,  2003).  Uvádějí,  že  vlastnosti  huminových 

substancí ve vodách jsou porovnatelné s vlastnostmi půdních substancí, i když jiní 

vědci  jsou toho názoru,  že  se od  sebe odlišují.  Další  možností  je,  že  některé 

huminové kyseliny ve vodách jsou původně terestrického původu a po transferu do 

vodních toků a jezer jsou vystaveny významným změnám (Jackson, 1975 in Tan, 

2003).  Tato  záležitost  byla  sledována  v  rámci  rozdílnosti  autochtonních 

a alochtonních  variet  huminových  látek  vodního  prostředí.  Autochtonní  typy 

vznikají  ve  vodním  prostředí,  na  rozdíl  od  alochtonních  pocházejících  z  půd, 

z původních  organismů.  Takové  dělení  je  důležité  zvláště  pro  huminové  látky 

v lagunách, zálivech, jezerech nebo v mořském prostředí, kde značné množství 

planktonu tvoří růstu schopné řasy. Převládá názor, že většina huminových látek 

ve velkých jezerech a v oceánech je autochtonních a pouze v pobřežních vodách, 

v lagunách nebo v ústí řek jsou smíchány autochtonní s huminovými látkami z půd 

– alochtonními. Odumřelý fytoplankton po deponii na dně podstupuje diagenetické 

změny  a  postupně  ho  překrývají  další  vrstvy  s  tím,  že  ve  spodních  vrstvách 

s časem postupně klesá obsah huminových kyselin  a fulvokyselin,  doprovázený 

nárůstem  obsahu  huminů  (Ishiwatari,  1985  in  Tan,  2003).  Rozdílné  vlastnosti 

vodních prostředí jsou, jak bylo nedávno uvedeno, příčinou vzniku různých typů 

látek. Vědci se domnívají, že huminové látky pocházející z dystrofního prostředí 

jsou  aromatičtější  než  látky z  mezotrofního  a eutrofního  prostředí  (Klavins  and 

Apsite, 1997 in Tan, 2003).

2.2.4.Huminové látky v geologických sedimentech

Huminové látky se také vyskytují  v rozlehlých nalezištích lignitu,  uhlí,  živičných 

břidlic  a  fosilních  paliv.  Tan  (2003)  uvádí,  že  nejkvalitnější  lignit  z amerických 

nalezišť  může obsahovat 80 až 90% huminových látek,  i  když prodávaný lignit 

obsahuje průměrně 60 až 70%. Zároveň uvádí, že se dá mezi geology očekávat 
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diskuze o vzniku jiných, na huminové látky bohatých, materiálů a nalezišť,  jako 

jsou rašeliniště, bažiny a komposty.

Mezi  geochemiky se  transformační  proces  vzniku  nazývá tzv.  „diageneze“  (viz 

výše)  (Hatcher  et  al.,  1985  in  Tan,  2003),  ale  v  pedologii  a  pedogenetice  je 

nazýván „metamorfózou“, kdy za potřebných teplot a tlaků dochází ke zhutnění 

a totálním chemickým přeměnám (Miller  and Gardiner,  1998,  Tan 2000 in Tan, 

2003). Vědci se domnívají, že stejně tak huminové kyseliny jsou během procesu 

konverze z rašeliny na uhlí  vystaveny značným změnám. Existuje teorie,  která 

předpokládá,  že  huminová kyselina  je  během transformace z  rašeliny na lignit 

a černé uhlí konvertována procesem kondenzace na humin. V pedologii je tento 

proces nazýván namísto kondenzace „polymerací“.  Množství huminů v průběhu 

další karbonifikace na černé uhlí, antracit a nakonec na grafit  neustále vzrůstá. 

Breger  (1963)  a  Hatcher  et  al.  (1985)  rozeznávají  dva  typy  uhlí  vzniklého 

z rašeliny:

• humické uhlí vzniklé z rašeliny obsahující huminové substance z cévnatých 

rostlin;

• sapropelové  uhlí  vzniklé  z  rašeliny  obsahující  huminové  substance  ze 

zbytků řas.

Geochemická kondenzační teorie podporuje tvrzení, že ložiska uhlí a lignitu jsou 

bohatá na huminy a i když to někteří vědci vzhledem k nedostatečnému množství 

dokládajících dat považují za nepodložené, dá se říci, že čím více jsou huminové 

látky  změněny  zuhelnatěním,  tím  méně  jsou  extrahovatelné  alkalickými 

rozpouštědly. Předpokládá se tedy, že s rostoucí mírou karbonifikace z rašeliny na 

lignit a uhlí je možné extrahovat nižší množství huminových kyselin a fulvokyselin. 

Závěry analýz uměle připraveného humátu ukázaly,  že lignit  v prodeje schopné 

kvalitě ze severní Dakoty může obsahovat převážné množství huminových kyselin. 

Jejich obsah je až 99% na rozdíl od fulvokyselin, kterých je pouze do 1%. Důvod 

tak nízkého obsahu fulvokyselin není doposud znám, ale zatímco budeme čekat 

na více informací, můžeme pouze spekulovat o tom, že většina fulvokyselin byla 
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zřejmě polymerací  změněna na huminové kyseliny,  zatímco zbytek  byl  ztracen 

vyluhováním během sedimentace (Tan, 2003).

2.3.Bližší klasifikace huminových látek

Klasifikaci  huminových  látek,  zmiňovanou  v  předchozích  kapitolách,  můžeme 

shrnout do pěti skupin látek:

• huminové látky půdního původu;

• huminové látky vodního původu (akvatické);

• huminové látky z podmáčených ploch;

• huminové látky z geologického prostředí;

• antropogenní huminové látky.

2.3.1.Huminové látky zemního původu

Takto byla dříve pojmenována skupina huminových látek půdního původu, která 

obsahuje  značné  množství  huminových  kyselin  a  fulvokyselin.  Podle 

„Lignoproteinové  teorie“  jsou  huminové  substance  tvořeny  převážně 

lignoproteinovými komplexy. Lignin, považovaný za majoritní složku huminových 

látek, může být rozlišován na tři hlavní typy na bázi jejich monomerů:

• lignin z měkkého dřeva, vzniklý z jehličnatých stromů;

• lignin z tvrdého dřeva, vzniklý z listnatých stromů;

• lignin z trav nebo bambusu.

Analogicky, na základě toho můžeme rozlišit půdní huminové látky na:

• měkkodřevné  půdní  huminové  látky,  tvořené  monomery  měkkodřevného 

ligninu;
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• tvrdodřevné  půdní  huminové  látky,  tvořené  především  monomery 

tvrdodřevného ligninu;

• půdní huminové látky, tvořené ligninem z bambusu nebo trav (Tan, 2003).

Možnost exaktního použití výše uvedených podskupin při klasifikaci huminových 

látek  je  vžité  a  možné  pouze  u  půdních  huminových  látek  ve  vztahu 

k monokulturálním  ekosystémům.  V  přírodě  se  často  vyskytují  smíšené  lesy 

s travními  a  bylinnými  společenstvy  v  podrostu  či  bambusovými  porosty. 

V takových  složitých  a  komplexních  ekosystémech  se  pravděpodobně  budou 

v půdě  vyskytovat  různé  směsi  výše  zmíněných  podskupin,  jejichž  výskyt 

a struktura nebyla zatím přesně popsána. Další použitelnost navrhovaného, výše 

uvedeného, členění huminových látek ukáží až výsledky studia aromatických jader 

tzv. monomerů huminových kyselin (Tan, 2003).

2.3.2.Huminové látky vodního původu (akvatické)

Do  této  skupiny  řadíme  huminové  látky  vodních  toků,  jezer,  oceánů  a  jejich 

sedimentů  (Swain,  1975  in  Tan,  2003).  Na  základě  výsledků  (Swain,  1975; 

Hatcher  et  al.,  1985)  se  dnes  předpokládá,  že  ve  vodách,  v  případě  výskytu 

huminových látek, převládají fulvokyseliny nad huminovými kyselinami, které tvoří 

pouze minoritní složku, avšak značné množství se jich vyskytuje v sedimentech na 

dně jezer nebo oceánů. Podle podstaty vzniku je možné akvatické huminové látky 

rozčlenit do dvou skupin:

• alochtonní akvatické huminové látky;

• autochtonní akvatické huminové látky.
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2.3.2.1.Alochtonní akvatické látky

Jsou huminové látky vyskytující  se ve vodních tocích a jezerech či  oceánech, 

jejichž původ je terestrický a do vod se z půd dostávají vyluhováním nebo erozí. 

Přestože fyzikálně chemické změny způsobí, že se tyto látky podobají akvatickým, 

jejich původ je spojován s půdními huminovými látkami (Tan, 2003).

2.3.2.2.Autochtonní akvatické látky

Tyto látky ve vodním prostředí vznikají  z buněčných zbytků původních vodních 

organismů.  V  mořských  sedimentech  tyto  látky  sestávají  z  proteino  - 

karbohydrátových komplexů a řadí se sem sapropel, kopropel apod. (Tan, 2003).

2.4.Extrakce a úpravy terestrických huminových látek

Vedle extrakce huminových látek z půd, rašeliny a sedimentů za použití roztoku 

NaOH byly již dříve zveřejněny metody, které se od podstaty této příliš nelišily. 

Vědci pouze měnili metodiku přípravy vzorků, frakcinace a čistění extrahovaných 

materiálů  podle  informací  poskytnutých  Mezinárodní  společností  pro  huminové 

látky (International humic substances society,  dále jen IHSS) a Společností  pro 

půdní vědy spojených států amerických (Soil science society of America, dále jen 

SSSA) (Tan, 2003).

2.4.1.Příprava vzorků

IHSS doporučuje vzorky před samotnou extrakcí okyselit. Po dobu 2 až 3 hodin 

nechat  ustavit  rovnováhu  v 0,1  M  roztoku  HCl  a  po  promytí  vodou  následuje 

regulace pH hydroxidem sodným (Tan, 2003).
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2.4.2.Extrakce

Základem tohoto kroku je smíchání přesně naváženého množství půdy s 0,1 M 

roztokem NaOH v poměru 1:5 a kontinuálním třepáním přes noc. Obecně platí, že 

poměr půdy k roztoku louhu závisí na organickém složení půdy. Vyšší poměr se 

preferuje  u  vzorků  půd  s vysokým podílem organické  hmoty,  a  proto  se  např. 

poměr  1:10  používá  při  extrakci  z rašeliny.  IHSS  a  SSSA doporučují  míchání 

a třepání  v prostředí  dusíku  s  přídavkem  chloridu  cínatého,  jako  inhibitoru 

autooxidace, protože toto urychluje a usnadňuje celý proces extrakce. Urychlení 

procesu nemá žádný vliv na kvalitu a kvantitu získaného produktu (Tan, 2003). 

Jednoduché  znázornění  extrakce  huminových  látek  z půd,  rašeliny  a  jiných 

materiálů je na obr. č. 2.

Obr. č. 2 – Schéma procesu extrakce huminových látek z půdy, rašeliny a jiných 

sedimentů (Tan, 2003)
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2.4.3.Čistění huminových kyselin

Vysrážená, surová huminová kyselina získaná extrakcí se opět rozpustí v 0,1 M 

roztoku NaOH a odstředí se na centrifuze při rychlosti 10 tis. ot/min. Nerozpustný 

podíl  je  oddělen  a  rozpuštěný  podíl  se  znovu  okyselí  na  pH  2.  Z roztoku  se 

sraženina oddělí odstředěním na centrifuze při rychlosti 10 tis. ot/min. po dobu pěti 

minut.  Poté  je  nutné  sraženinu  promýt  a  zbavit  ji  tak  zbytku  HCl  a  pomocí 

centrifugy  ji  zbavit  promyvné  vody  (Tan,  2003).  Jako  poslední  krok  čistění 

doporučuje Tan opětné rozpuštění sraženiny v 50 ml 0,1 M roztoku NaOH a dále 

nechat vzniklý roztok projít přes kationtově výměnnou kolonu, nasycenou H+ ionty 

(Tan, 1996 in Tan, 2003). Takto vyčištěné sražené huminové kyseliny mohou být 

použity  pro  analýzy  nebo  je  možno  je  zmrazit  suchým  vzduchem a  uložit  do 

tmavohnědé lahve k pozdějšímu použití (Tan, 2003).

2.4.4.Čistění fulvokyselin

Frakce fulvokyselin obsahující tmavou kalnou vodu se na doporučení IHSS čistí 

průchodem skrz jantarovou XAD – 8 kolonu. Fulvokyseliny zadržené na pryskyřici 

uvnitř  XAD –  8  kolony  jsou  dvakrát  promyty  destilovanou  vodou  k odstranění 

karbohydrátů  a  vedlejších  složek.  Promyté  fulvokyseliny  jsou  z kolony  vymyty 

pomocí 0,1 M roztoku NaOH a následně je možné nechat je projít přes H+ ionty 

nasycenou  kationtově  výměnnou  kolonu  k finálnímu  dočistění.  Takto  vyčištěné 

sražené fulvokyseliny mohou být použity pro analýzy nebo je možno je zmrazit 

suchým vzduchem a uložit do tmavohnědé lahve k pozdějšímu použití (Tan, 2003).

2.4.5.Frakcinace huminových látek

Získávání huminových kyselin a fulvokyselin je ve skutečnosti samostatný proces 

a čistění  je ucelená část  extrakce. Mnozí  autoři  uvádějí,  že extrakce a izolace 

nejsou součástí frakcinace. Pokud bychom například izolovali listí a roští z půdy, 
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tvořené  jílem,  prachem,  pískem  a  zmíněnými  rostlinnými  zbytky,  jen  stěží  to 

můžeme nazývat frakcinací. Termín frakcinace by mohl v tomto případě být použit 

ve chvíli,  kdy by po oddělení listů od roští  byly listy dále nasekány na listovou 

čepel a řapík.

2.4.5.1.Frakcinace huminových kyselin

Stejně tak toto platí při frakcinaci huminových kyselin a fulvokyselin, kterou Swift 

(1985 in Tan,  2003)  popsal  jako proces dalšího dělení  huminových látek podle 

určitých vlastností a schopností a potvrdil i Leenheer (1985 in Tan, 2003), který 

uvedl,  že proces frakcinace musí být jednoznačně odlišen od procesu extrakce 

a izolace,  a  proto  byla aplikována metodika,  kde frakcinaci  předchází  extrakce 

huminových látek,  po  které  následuje  důkladná izolace  huminových  kyselin od 

fulvokyselin.

K frakcinaci  huminových  látek  je  možné  použít  širokou  škálu  chemických 

a fyzikálních metod.  Chemické metody jsou obecně založeny na využití  rozdílů 

některých  vlastností,  jako  je  rozdílná  rozpustnost,  elektromagnetická 

charakteristika, rozdílná adsorpce, hustota, velikost částic a molekulová hmotnost. 

Z fyzikálních  metod  je  důležitá  filtrace  a  centrifugace  (Tan,  2003).  Frakcinace 

založená  na  rozdílných  rozpustnostech  v chemických  činidlech,  jako  je  etanol 

a neutrální roztoky solí, je základním postupem k rozdělení huminových kyselin do 

rozdílných typů a frakcí. Frakcinace založená na elektromagnetických vlastnostech 

se  děje  pomocí  elektroforetických  a  iontově  výměnných  metod.  Frakcinace 

využívající odlišných adsorpcí je založená na použití absorbentu (Tan, 2003).

Jak  již  bylo  zmíněno  výše,  k frakcinaci  huminových  kyselin  je  možné  využít 

i fyzikální  metody.  Jednou  z nejpoužívanějších  metod  je  ultrafiltrace  s využitím 

variabilní velikosti pórů filtrů (Tan, 2003).
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2.4.5.2.Frakcinace fulvokyselin

Z důvodu malé molekulové hmotnosti je na fulvokyseliny a jejich frakcinaci kladen 

nižší  vědecký  zájem  než  je  tomu  u  huminových  kyselin.  V minulosti  bylo 

prezentováno  pouze  několik  pokusů  separace  fulvokyselin  na  další  subtrakce 

a metody určené k tomuto účelu jsou jen velmi málo podobné metodám frakcinace 

huminových kyselin.

Byla  prezentována  filtrace  přes  Sephadex  gel  k  získání  lehké  a  těžké  frakce 

fulvokyselin (Tan 1998; Khan and Schnitzer, 1971 in Tan 2003), kterou podpořil 

i Stevenson nebo například získávání A, B, C, a D frakce filtrací přes dřevěné uhlí 

(Forsyth,  1947  in  Tan  2003).  V  dnešní  době  je  k  frakcinaci  fulvokyselin  na 

subfrakce možné použít filtry s velikostmi pórů od 1 do 450 nm. Postup využívající 

několik filtrů s různou velikostí pórů řazených vzestupně nebo sestupně za sebou, 

dříve nazývaný ultrafiltrace, se k frakcinaci již nevyužívá (Tan, 2003).

2.5.Extrakce a úpravy akvatických huminových látek

Jak již bylo zmíněno dříve, na extrakci fulvokyselin je možné nahlížet z několika 

úhlů  pohledu.  Jeden  z  nich  přinesl  vysvětlení,  že  se  huminové  koloidní  látky 

v roztocích  obecně  nevyskytují  pouze  v  malých  koncentracích,  ale  také  ve 

spojitosti  s dominantními  fulvokyselinami,  jako  velikostně  nebo  hmotnostně 

nejmenší huminovou substancí (Tan, 2003).

Pestrost fyzikálních a chemických extrakčních metod byla diskutována dříve. Aiken 

potvrdil, že pro získání produktu o nejvyšší kvalitě je lepší využít raději více metod 

k extrakci fulvokyselin, než pouze jednu. Citoval čtyři kroky k získání materiálu o 

nejvyšší kvalitě:

• filtrace skrz mikroporézní filtr s velikostí pórů menší než 0,45 µm;

• akumulace pomocí adsorpce na XAD nebo Duolite A – 7 pryskyřici;

2009



Michal Baji: Aplikace pevných humátů při odstraňování anorganických aniontů

• zbavení anorganických a organických kontaminantů;

• uchování pomocí sublimačního sušení.

Krok tři je tu zmíněn v nesprávném kontextu, protože zbavování kontaminantů je 

součástí  procesu  čistění  a  ne  záležitostí  izolace  (Aiken,  1985  in  Tan,  2003). 

Jednou z nejjednodušších metod získání akvatických huminových látek je extrakce 

pomocí  sublimačního  sušení.  Samotnému  sušení  předchází  smíchání  vzorku 

s 0,1 M roztokem NaOH, tak jak je popsáno v kap. 2.4.2. Čistění považované za 

nedílnou součást extrakčního procesu je popisováno výše. Na základě poznatků 

se dá říci,  že tento postup vynáší  stejné množství  huminového materiálu,  jako 

metoda využívající XAD – 8 pryskyřici, kterou doporučuje IHSS. Dokonce nebyly 

pozorovány  ani  žádné  významné  rozdíly  v  koncentracích  huminových  kyselin 

a fulvokyselin získaných těmito postupy, což indikuje shodnou použitelnost obou 

metod pro extrakci a izolaci akvatických huminových látek (Tan, 2003).

2.5.1.Typy huminových látek

Huminová kyselina a frakce huminových kyselin  je konkrétním příkladem časté 

záměny  a  nesprávného  použití  terminologie  v  celé  literatuře.  Někteří  vědci 

dokonce tvrdí, že jsou to dva identické termíny. Typ je při tom původní materiál a 

ten  může  být  rozdělen  na  několik  frakcí,  jinými  slovy  huminová látka  je  směs 

huminových substancí a huminová kyselina nebo fulvokyselina jsou dvě z mnoha 

substancí, tvořící huminovou látku.

Po mnoha úvahách a teoriích nyní můžeme huminové substance rozdělit  do tří 

hlavních skupin. Každá z těchto tří skupin může být rozdělena na několik frakcí. 

Tento systém dělení je platný pro terestrické a akvatické huminové látky, huminové 

látky geologických sedimentů, antropogenní huminové látky a pro rašelinu. Tyto tři 

skupiny látek se liší  svou rozpustností  v bazických a acidických rozpouštědlech 

(Tan, 2003).
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2.5.2.Rozdělení huminových látek

Tradiční  rozdělení  huminových  látek  do  tří  skupin  je  založeno  na  jejich 

rozpustnosti v kyselinách a zásadách, a to na:

• Fulvokyseliny -  rozpustné jak v alkalických, tak v kyselých roztocích a ve 

vodě;

• huminové kyseliny - rozpustné pouze v alkalických roztocích;

• huminy - nerozpustné v alkalickém ani v kyselém prostředí (Borovičková, 

M. (2005); (Tan, 2003)

2.5.3.Fulvokyseliny

Jak již bylo zmíněno výše, fulvokyseliny jsou huminové substance rozpustné jak 

v alkalických,  tak  kyselých  rozpouštědlech  a  dokonce  ve  vodě  (Tan,  2003). 

Fulvokyseliny,  dříve  též  označované  jako  krenové  jsou koloidní  polydisperzní, 

amorfní huminové látky, zbarvené od žluté až po žlutohnědou.  Obsahují až 30% 

polysacharidových stavebních prvků, zatímco aromatické části se vyskytují zřídka 

(Borovičková, 2005). Vyznačují se hydrofylitou, poměrně vysokou kyselostí a jejich 

molekula je ze zmíněných tří skupin látek nejmenší (Tan, 2003). Jejich molekulová 

hmotnost se pohybuje v průměru od 175 do 3 500 (Schnitzer, Skinner, 1968 in 

Tan,  2003).  Zůstávají  v roztoku  po  oddělení  huminové  kyseliny  okyselením. 

V přírodě vznikají hlavně při nízké biologické aktivitě, resp. nízké hodnotě pH, po 

odbourání  polysacharidů,  a  proto  např.  v podzolech  představují  hlavní  podíl 

huminových látek (Borovičková, 2005).  Fulvokyseliny jsou považovány za jeden 

z hlavních  činitelů  mobilizace  sesquioxidů  při  podzolizaci.  Mohou  též  vznikat 

štěpením větších molekul huminových látek, např. při okyselení černozemí (Tan, 

2003).
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2.5.3.1.Frakce fulvokyselin

Těžká  vysokomolekulární  frakce –  molekulová  hmotnost  >  1 500;  frakce  tvoří 

přibližně  20  –  25% z  celkové hmotnosti  fulvokyseliny,  prvně  získaná  z  kolony 

Sephadex G – 50 (Tan, 2003).

Generická,  vysokomolekulární  těžká  frakce  –  Stevensonův  (1994)  popis 

vysokomolekulární,  těžké  frakce  fulvokyselin  získané  rozkladem  kyseliny  na 

membránové trubce.

Nízkomolekulární těžká frakce – frakce fulvokyselin získaná až po vymytí z kolony 

Sephadex  G  –  50,  molekulová  hmotnost  se  pohybuje  průměrně  okolo  1  500 

a menší. Je to dominantní frakce, tvořící přibližně 75 – 80% z celkové hmotnosti 

fulvokyseliny.

Generická,  nízkomolekulární  těžká  frakce –  jak  již  bylo  zmíněno  výše,  je  tato 

frakce Stevensonův (1994) popis frakce fulvokyselin, která je získána rozkladem 

v membránové trubce a čištěna metodou XAD – 8.

Frakce A, B, C a D – jsou to frakce fulvokyselin získané adsorpcí na aktivním uhlí 

a  odděleny následným vymytím rozdílnými  činidly.  Frakce A se  vymývá vodou 

a 0,1 M roztokem HCl, je čirá nebo s nádechem světle žluté. Frakce B je vymytá 

roztokem acetonu a je to nejtmavší frakce. Ze zbytku zbylého na aktivním uhlí 

získáme vymytím destilovanou vodou frakci C, která je opět bezbarvá. D frakce je 

z kolony vymyta 0,5 M roztokem NaOH a má temně vinně rudé zbarvení (Tan, 

2003).

2.5.4.Huminové kyseliny

Typem huminové substance nerozpustné v kyselých rozpouštědlech a vodě (ve 

vodě  jsou  rozpustné  pouze  při  vysokém  pH)  jsou  huminové  kyseliny.  Jsou 

rozpustné  pouze  v  alkalických  rozpouštědlech  a  předpokládá  se,  že  tak  jako 

v půdách  se  vyskytují  v  rašelině  a  vodním  prostředí.  Huminové  kyseliny 

z aerobních půd jsou podobné kyselinám z vodního anaerobního prostředí (Tan, 

2003).  Jako  důležitá  složka  půdy  vznikají  pravděpodobně  biochemickými 
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přeměnami  (tlením)  organických  zbytků  převážně  rostlinného  původu  a  jsou 

součástí  přírodního  humusu,  kde  tvoří  jeho  vodorozpustnou  složku.  Struktura 

huminových kyselin je velmi rozmanitá a liší se podle původu, naleziště, ale i podle 

doby odběru vzorku,  neboť huminové kyseliny se chovají  jako živý organismus 

a za vhodných podmínek mění svou strukturu. Tento cyklus přeměny struktury je 

důležitou součástí půdotvorných procesů. Vyznačují se tmavě hnědým až černým 

zbarvením (Borovičková, 2005).

Jsou  to  koloidní  polydisperzní,  hydrofilní,  kyselé  látky  bez  zápachu,  jejichž 

molekulová hmotnost  je velice vysoká,  dosahující  až tisíců g.mol-1.  Ačkoliv jsou 

huminové  kyseliny  považovány  za  amorfní,  po  vysušení  se  většina  částic 

uspořádá  do  rombické  nebo  klencové  struktury  podobně  jako  krystalický  cukr. 

(Tan, 2003).

První publikace o huminových kyselinách se objevují již koncem 19. století a např. 

výskyt žlutohnědých vod v přírodě popsal již v roce 1938 Kalle. Postupně studium 

těchto organických látek přitahovalo vědeckou pozornost (Tan, 2003) a největší 

zájem o jejich studium, výzkum a využití nastává v 60. a poté 80. letech 20. století. 

Huminové kyseliny vzhledem k jejich vlastnostem tak začaly postupně nacházet 

široké uplatnění v nejrůznějších oblastech průmyslového využití. Značné množství 

informací  pochází  z  literatury  o  aplikaci  huminových  kyselin  v  zemědělství, 

stavebním  a  chemickém  průmyslu,  v  lékařství  a  v  dalších  oborech. 

(http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=245)

2.5.4.1.Frakce huminových kyselin

Kyselina  hymatomelanová –  je  frakce  huminových  kyselin  rozpustná  v  roztoku 

etanolu,  z  ostatních  frakcí  huminových  kyselin  je  tato  nejvíce  prozkoumaná. 

Předpokládá se, že obsahuje polysacharidové komponenty ve vazbě s etery (Tan 

and Clark, 1969 in Tan, 2003).

(α)  huminová  kyselina –  je  zbývající  frakce  huminových  kyselin  po  separaci 
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hymatomelanové  frakce,  a  tudíž  nerozpustná  v  etanolu.  V  minulosti  se  tato 

v etanolu nerozpustná frakce nazývala huminovou kyselinou

(β) huminová kyselina – je frakce, kterou Walksman v roce 1936 izoloval z roztoku 

fulvokyseliny.  Otázkou  zůstávalo  jak,  může  být  fulvokyselina  zdrojem  frakce 

huminové kyseliny. Současní autoři jsou toho názoru, že by se tato frakce měla 

nazývat spíše Al – fulvát.

Hnědá huminová kyselina – je  frakce huminové kyseliny rozpustná v roztocích 

neutrálních solí (0,1 M roztok NaCl nebo KCl). Je vysoce disperzní a má kyselou 

reakci. Tato frakce převažuje v huminových kyselinách rašeliny a hnědého uhlí.

Šedá huminová kyselina – je frakce huminové kyseliny nerozpustná v roztocích 

neutrálních solí. Je méně kyselá než hnědá frakce a její šedá barva je poměrně 

stálá. Stevenson (1994) označil tuto frakci za typickou pro černozemě, rendziny 

a molysoly.

Vysokomolekulární těžká frakce – molekulová hmotnost vyšší než 30 000 g.mol-1, 

tvoří přibližně 50% z celkového složení huminové kyseliny.

Nízkomolekulární těžká frakce – molekulová hmotnost v rozmezí 30 000 – 15 000 

g.mol-1, tvoří přibližně 50% z celkového složení huminové kyseliny.

Frakce A, B, Rp a P – Frakce A a B jsou ve skutečnosti získávané frakcinací 1M 

roztokem MgSO4.  Nerozpustná  frakce  v  síranu  hořečnatém  je  označována  za 

frakci A a naproti tomu rozpustná je B. Rp a P frakce mohou být považovány za 

odpadní (Tan, 2003).

2.5.5.Huminy

Takto je označována skupina huminových substancí nerozpustných v alkalických 

a kyselých  rozpouštědlech.  Je  to  složka  huminových  látek,  která  zůstává  při 

extrakci z půd jako poslední neextrahovaná (Tan, 2003). Velká část frakce huminů, 

získaná  při  praktické  separaci,  se  skládá  z málo  rozložených  živočišných 

a rostlinných zbytků, které nelze zahrnovat do huminů, avšak metodicky jsou jen 

obtížně oddělitelné nebo je nelze oddělit vůbec (Honsa, 2002).
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Existuje  názor,  že  huminy jsou  směs vysoce zahuštěných  huminových kyselin, 

vázaných na jílové minerály a nasycené sloučeniny (Stevenson, 1994; Konovova, 

1966; Somani and Saxena, 1982 in Tan, 2003). Zároveň se předpokládá, že jsou 

tvořeny alifatickými  polysacharidickými  komponenty,  což  je  dělá  nerozpustnými 

v alkalických  rozpouštědlech  a  vysoký  obsah  polysacharidů  v nich  se  někdy 

využívá k rozlišení od huminových kyselin. Mají temně černé zbarvení.
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2.6.Významné vlastnosti huminových látek

2.6.1.Elektrický náboj 

Fulvokyseliny  a  huminové  kyseliny  jsou  považovány  za  amfoterní  látky,  což 

znamená, že se podle podmínek dokáží chovat jako donory i akceptory a nést jak 

pozitivní,  tak negativní náboj.  Negativní  náboje jsou obvykle více zkoumané,  a 

proto  je  o  nich  známo více  než  o  pozitivních.  Vznikají  ionizací  nebo  disociací 

různorodých skupin.

Vznik  negativního  náboje  se  přisuzuje  disociaci  protonů  z  funkčních  skupin 

huminové  molekuly.  Dvěma  nejdůležitějšími  skupinami  jsou  v  tomto  ohledu 

karboxylová  a  fenolová.  Tyto  dvě  skupiny  regulují  elektrochemické  chování 

huminové látky  a  mají  hlavní  význam pro  adsorpci,  kationtovou  výměnu  nebo 

komplexotvorné  a  chelátové  reakce.  Karboxylová  skupina  začíná  disociovat 

protony při pH 3 a náboj molekuly začíná klesat (Posner, 1964 in Tan, 2003). Při 

pH nižším než 3 je náboj velice malý až téměř nulový a při pH 9 začínají fenolické 

skupiny disociovat protony a náboj opět ještě více klesá. Při nízkém pH je i náboj 

nízký, naproti tomu při vysokém pH je vyšší, což koresponduje s nízkou kationtově 

výměnnou kapacitou při nízkém pH a naopak vysokou při vysokém (Tan, 2003).

Pozitivní  náboj  je  způsoben přítomností  amino  skupin,  jejichž  protonací  vzniká 

(Tan, 2000 in Tan, 2003). V porovnání s množstvím funkčních skupin, obsahujících 

kyslík, je koncentrace amino skupin obvykle relativně malá. To je nejspíše jeden 

z důvodů, proč se výskyt pozitivního náboje huminových látek považuje za méně 

častý.
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2.6.2.Reakční vlastnosti a interakce

Kvůli existenci výše zmíněných nábojů a jiných elektrochemických vlastností může 

spousta  reakcí  a  interakcí  probíhat  v  rovnováze.  V  půdách  se  například  při 

sníženém  pH  fixují  fosforečné  ionty  na  kladně  nabité  micely  humusu,  nebo 

molekuly humusu přitahují jiné ionty se záporným nábojem (Tan, 2003).

Při běžném pH ve většině zemědělských půd nejspíš převažují huminové látky se 

záporným nábojem, které jsou schopné adsorpce a výměny iontů. Ve chvíli, kdy 

jsou  karboxylová  a  fenolická  skupina  plně  disociovány,  jsou  huminové  látky 

schopné  figurovat  v  komplexotvorných  a  chelátových reakcích  s  kovy a  jinými 

půdními substituenty. Tyto reakce hrají důležitou roli v půdní úrodnosti, rostlinné 

výživě a detoxikaci půd. Při tomto procesu se dvě záporně nabité částice mohou 

přitahovat  mezi  sebou.  Interakce  mezi  huminovou  kyselinou  a  jílovou  částicí 

můžeme také nazvat vzájemnou sorpcí. Vodíkové nebo kovové ionty (Ca2+, Al3+, 

Fe3+,  Fe2+ a Mn2+)  plní  úkol  jakýchsi  mostů mezi  organickými ligandy a jílovými 

micelami.  Sodíkové ionty  vytvářejí  krycí  opačně nabitou  dvojvrstvu,  která  hraje 

důležitou roli jako adhezní a odpudivá mezičást (Tan, 2003).

Huminové  kyseliny  mají  schopnost  sorbovat  těžké  kovy  vytvářením  komplexů 

s funkčními  skupinami  (-COOH,  C=O,  -OH)  vázanými  na  povrchu  huminových 

kyselin.  Využití  huminových  kyselin v širokém oborovém spektru  je  předmětem 

dalšího  výzkumu  a  vývoje  (Honsa,  2002).  Huminové  kyseliny  se  chovají  jako 

relativně silné kyseliny, schopné rozkládat minerální soli, např. CaCO3, invertovat 

sacharózu  a  vyvíjet  vodík  za přítomnosti  kovů.  Působením  silných  kyselin  se 

snadno rozkládají.

Ve  své  molekulové  struktuře  mají  zabudovány  jak  hydrofobní,  tak  i  hydrofilní 

oblasti, a proto mohou být adsorbovány na povrchu mnohých částic. V důsledku 

toho mají vliv na takové procesy, jako je rozpustnost, koagulační schopnost a růst 

krystalů  (Borovičková,  2005).  U  huminových  kyselin  lze  stanovit  karboxylové 

skupiny pomocí titrace hydroxidem sodným. Z titrační křivky se při pH 8 stanoví 

veškeré karboxylové skupiny a množství fenolových skupin se určí jako polovina 

2009



Michal Baji: Aplikace pevných humátů při odstraňování anorganických aniontů

látkového množství huminové kyseliny v rozmezí pH 8 -10 (Ritchi, Perdue, 2003).

2.6.3.Adsorpční schopnost

Elektrochemické vlastnosti zmiňované výše přináší i další charakteristické půdní 

vlastnosti. Vedle koagulace zapříčiňují adsorpci plynů, kapalin a pevných složek, 

kationtově výměnné reakce, reakce mezi jílovými částicemi a organickou hmotou 

či anorganickými složkami a komplexotvorné reakce.

Průběh běžných chemických reakcí se zrychluje s rostoucí teplotou, což lze využití 

k odlišení adsorpce od klasické reakce, i když k dosažení rovnováhy dojde v jiných 

okamžicích.  O adsorpci  na anorganické složky půd obecně je známo poměrně 

mnoho  informací,  ale  chybí  dostatečné  množství  informací  o  adsorpci  na 

huminové  kyseliny.  Teorie  půdní  adsorpce  se  spíše  zabývá  typy  materiálů 

koncentrujících se na povrchu jílových minerálů a taková adsorpce je rozlišována 

na  pozitivní  a  negativní,  v  závislosti  na  pozici  párového  iontu  v  dvojité  vrstvě 

micely. Pozitivní adsorpce je definována jako koncentrace rozpuštěných látek na 

povrchu jílového minerálu a naopak negativní jako koncentrace iontů rozpouštědla 

na  povrchu  minerálu.  Tak  jako  se  podobají  role  huminových  látek  a  jílových 

minerálů  při  vzniku  elektrického  náboje  se  dá  očekávat,  že  huminové  látky 

projevují schopnost dvojí adsorpce, stejně jako tomu je u jílových minerálů.

Podle dostupných informací obecně převládá negativní adsorpce v půdách s pH 

vyšším než 4, zatímco pozitivní v půdách s pH nižším než 4. Proto, jak se zdá, se 

negativní adsorpce organických látek vyskytuje v půdách, jejichž hodnota pH se 

blíží hodnotě disociační kapacity adsorbátu, načež pozitivní adsorpce se objevuje 

a roste s klesajícím pH (Tan, 2003).
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2.7.Humáty a jejich vznik

Humáty jsou deriváty huminových kyselin  a fulvokyselin,  které byly pozměněny 

adicí  iontu kovu. Jejich molekulové číslo je velice vysoké a jejich vlastnosti  se 

mění  podle  naadovaného  iontu  kovu.  Formování  humátu  je založeno  na 

schopnosti  -COOH skupiny a -OH skupiny odštěpovat vodíkový ion H+. Když je 

vodíkový ion H+ odštěpen, vzniknou negativně nabité částice COO- nebo CO-. Na 

tyto  negativně  nabité  částice  se  může  navázat  kladně  nabitý  kation  kovu, 

nejčastěji  Mg2+,  Ca2+,  Cu2+ nebo  Fe3+.  Jednoduchou  reakcí 
+++− +→+ HCOOFeFeCOO 2 se  získá  další  vodíkový  ion  a  jeho  navázáním 

vzniknou další skupiny -COOH a -COH (Pettit, 2004).

2.7.1.Vlastnosti humátů

Humáty se vyskytují jako soli kyselin, od kterých byly vytvořeny. Tvoří černý prášek 

s různou zrnitostí, bez zápachu nebo tvoří roztok hnědé barvy s vysokou hustotou. 

Jsou to těžko rozpustné soli,  které se rozpouštějí  v organických rozpouštědlech 

(zvláště  v  polárních  rozpouštědlech  jako  jsou  dimethylformamid,  fenol  nebo 

dimethylsulfooxid) a mohou s huminovými látkami vytvářet komplexy s přenosem 

náboje (charge transfer complexes) (Honsa, 2002).

Předpokládá  se,  že  sorpční  vlastnosti  humátů  jsou  závislé  na  mocnosti 

naadovaného iontu kovu. Jednomocné kationty kovů (Na+, K+) mají slabé sorpční 

vlastnosti  a  ve vodných roztocích jsou relativně snadno rozpustné.  Dvojmocné 

kationty (Mg2+,  Ca2+)  jako je např.  humát hořčíku nebo vápníku se ve vodných 

roztocích  rozpouští  o něco  méně  než  jednomocné  kationty  humátů  a  tvoří 

víceméně  nestálé  komplexní  sloučeniny.  Humáty  s trojmocnýcmi  kationty  kovu 

(Al3+,  Fe3+)  jsou pro použití  v technologiích odstraňování polutantů nejvhodnější, 

protože jejich sorpční vlastnosti jsou velké a jejich rozpustnost v roztocích je téměř 

nulová (Honsa, 2002).
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2.7.2.Humáty a jejich využití v běžné praxi

V současné  době  je  na  trhu  preparát  (SD  –  SORB)  na  bázi  polosyntetických 

koncentrátů  železitých  solí  huminových  kyselin.  Jsou  to  komplexy  huminových 

látek, které se získávají z přírodního oxyhumolitu. Tento výrobek je určen k sorpci 

těžkých kovů. 

Dalším odvětvím, pro které jsou humáty vhodnou látkou, je rostlinná a živočišná 

výroba.  Praktickým důsledkem zavádění  huminových  látek  do  půdy je  snížení 

aplikace minerálních hnojiv. Jejich velkou výhodou je též nebiologická degradace 

pesticidů.  Huminové  kyseliny,  fulvokyseliny  a  humáty  jsou  dále  významným 

článkem ve farmacii a kosmetice. Pozitivní účinky těchto látek jsou pozorovatelné 

v bahenních  koupelích,  olejových  substancích  masážních  olejů  a  v  tabletách, 

přispívajících k celkovému zlepšování funkcí organismu (www.humatex.cz, 2006).

2.7.3.Humáty a jejich využití při čistění odpadních vod

Jak již bylo uvedeno, huminové látky mají vysokou iontově výměnnou kapacitu, 

a proto jsou shopné adsorbovat a odstraňovat nejrůznější typy látek, např. kovy. 

Humáty  společnosti  New  Mexico  U  –  Mate  Int.  byly  použity  při  výzkumu 

odstraňování As, Hg a Pb z odpadní armádní solanky, prokázaly dobré výsledky 

při  odstraňování  Cu,  Pb a Cd z kyselých důlních vod nebo mohou pomoci  při 

biologické aktivaci kalu v případě nedostupnosti vhodnější potravy.

Dále  byly  provedeny adsorpční  testy  v  odpadní  vodě  znečistěné  fenoly,  mědí 

a orthofosfáty při pH 7 a výsledky prokázaly, že humáty lépe odstraňují fenoly než 

měď a orthofosfáty. Je tomu nejspíše proto, že obsahují fenolické skupiny a snáze 

je začleňují do své struktury. Humát byl dávkován v množstvích 1000, 2000 a 3000 

mg.l-1.  Při  navážce  3000  mg.l-1 byla  koncentrace  fenolů  pod  1  mg.l-1 

(http://www.wmsym.org/abstracts/2001/43A/43A-10.pdf).
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2.8.Jiné netradiční sorbenty a jejich využití

Namasivayam a kol. v roce 2007 publikovali svou vědeckou práci zabývající se 

zkoumáním odstraňování těžkých kovů, aniontů, organických polutantů a barviv 

z vod pomocí  aktivního uhlí,  vyrobeného ze skořápek semen rostliny  Jathropa 

podagrica. Bylo zkoušeno odstraňování dusičnanových, seleničitých, chromových, 

vanadičných a fosforečných iontů,  niklu,  bisfenolu a 2 – chlorfenolu.  Dále  byla 

zkoumána  možnost  adsorpce  briliantové  modři,  fialové,  methylenové  modři 

a jiných barviv. Výsledky prokázaly, že aktivní uhlí ze skořápek Jathropa může být 

používáno k odstraňování polutantů z vod (Namasivayam et al, 2007).

Boujelben  a  kol.  v  roce  2007  publikovali  svou  vědeckou  práci  zabývající  se 

možností  využití  netradičních  sorbentů  pokrytých  železem  k odstranění 

fosforečných iontů z vod. Byly zkoušeny tři potenciální sorbenty, písek potažený 

syntetickým oxidem železa, písek pokrytý přírodním oxidem železa, drcené cihlové 

kousky  pokryté  oxidem  železa.  Data  byla  analyzována  pomocí  Langmuirovy 

a Freundlichovy izotermy. Jako nejlepší sorbent se jevily drcené cihly se sorpční 

kapacitou 1,8 mg/g sorbentu (Boujelben et al, 2007).

Ruixia  a  kol.  v roce  2002  publikovali  výzkumnou  práci  zabývající  se  využitím 

nového typu iontově výměnného vlákna k odstraňování fluoridových, fosforečných 

a arsenitých iontů. Bylo prokázáno, že míra adsorpce iontů závisí na koncentraci 

iontu  a  hodnotě  pH.  Adsorpce  všech zmíněných  iontů  byla vyšší  než  90% při 

odlišných pH (Ruixia et al, 2002).

Kamble a kol. v roce 2006 publikovali výsledky výzkumu defluorizace pitné vody 

s využitím chitinu a jeho deacetylovaného produktu chitosanu. Tyto materiály jsou 

poměrně  hojně  využívány  pro  odstraňování  kovů  z vod  a  odpadních  vod,  ale 

o jejich případné aplikaci, jako sorbentů k odstraňování fluoru z vod, se zatím příliš 

nevědělo. Sorpce probíhala rychle, maximálně při pH 6,7 a maxima sorpce bylo 

dosaženo  po  20  minutách.  Přítomnost  chloridů,  síranů,  uhličitanů 

a hydrogenuhličitanů v pitné vodě průběh a výsledek sorpce příznivě ovlivňovala 
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(Kamble et al, 2006).

Jianfeng  a  Lizhong  v  roce  2006  publikovali  výsledky  sorpce  fosforečnanů 

a fenantrenu z vod pomocí anorganicko - organického bentonitu. Přírodní bentonit 

byl  speciálně  upraven.  Výsledky  prokázaly,  že  bentonit  je  afinní,  jak 

k fosforečnanům, tak k PAU, konkrétně k fenantrenu. Více než 95% fosforečnanů 

a 99% fenantrenu bylo po 30 min. naadsorbováno a prokázala se vhodnost použití 

anorganicko  -  organického  bentonitu  k  souběžnému  odstraňování  biologicky 

nerozložitelných polutantů a fosforečnanů po biologickém vyčištění odpadních vod 

(Jianfeng, Lizhong, 2006).
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2.9.Průběh a podstata adsorpce

K adsorpci dochází na povrchu pevných látek (na tzv. aktivních místech), 

které  vykazují  vysokou  sorpční  schopnost.  Na  povrchu  adsorbentu  se 

vážou  plyny,  páry  a rozpuštěné  látky.  Podstata  adsorpce  není  doposud 

vyjasněna, ale jako nejpravděpodobnější se jeví teorie o zhuštěné vrstvě. 

Teorie  vychází  ze vzájemného působení  atomů pevné látky na molekuly 

adsorbentu van der Waalsovými kohezními silami. Nad povrchem tuhé látky 

se rozprostírá pole, v němž působí přitažlivé síly. Vstoupí-li do tohoto pole 

molekuly plynu, páry nebo rozpuštěné látky, jsou přitahovány silou úměrnou 

potenciálu adsorpčního pole v tomto bodě a ukládají se v něm ve vrstvách 

(Michálek, 2005).

Z principu  se  rozděluje  adsorpce  na  fyzikální  a  chemickou.  Fyzikální 

adsorpce  je  způsobována  již  zmíněnými  slabými  van  der  Waalsovými 

silami.  Energie  vazby  tohoto  druhu  zpravidla  nepřesahuje  40  kJ/mol. 

Takového druhu je například adsorpce plynů na aktivním uhlí, na němž se 

při  jinak  stejných  podmínkách  adsorbují  nejvíce  ty  plyny,  u  nichž  jsou 

přitažlivé síly mezi molekulami největší. Adsorbovatelnost jednotlivých plynů 

vzrůstá  ve stejném  pořadí  jako  jejich  zkapalnitelnost,  o  níž  rozhodují 

především van der Waalsovy síly. Pro jakožto nejčastější formu adsorpce 

se  pro  fyzikální  adsorpci  vžil  název  sorpce.  Chemická  adsorpce 

(chemisorpce)  je  způsobena  zbytkovými  vazebnými  silami  adsorbentu, 

které  jsou  přítomny zejména  v poruchách  krystalických  mřížek.  Dochází 

k nasycení  uvolněných  vazeb  a  vznikají  produkty,  které  jsou  podobné 

chemickým látkám (Brdička, Dvořák, 1977). U chemisorpce bývá adsorpční 

vazba  mnohem  pevnější  a  dosahuje  energie  až  600  kJ/mol  (Michálek, 

2005).

Při adsorpci iontů v soustavách tuhá fáze – roztok se mohou uplatnit též 

síly elektrostatické. V tomto případě mluvíme o elektroadsorpci. Ta nastává 

buď  na  elektrodách,  nebo  na  nabitých  koloidních  částicích  (Michálek, 
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2005).

2009



Michal Baji: Aplikace pevných humátů při odstraňování anorganických aniontů

2.9.1.Rychlost adsorpce

V mechanismu  heterogenních  reakcí  bývá  zpravidla  uvažována 

chemisorpce,  jelikož  působení  fyzikální  adsorpce  bývá  příliš  malé.  Při 

popisu adsorpce předpokládáme, že mohou nastat tyto možnosti:

• složka se neadsorbuje;

• složka se adsorbuje na jediném aktivním centru;

• složka se adsorbuje na dvou centrech a disociuje na dva stejné fragmenty;

• složka  se  adsorbuje  na  dvou  centrech  a  disociuje  na  dva  nestejné 

fragmenty;

• v řídkých  případech  se  jedna  složka  adsorbuje  na  jednom  typu  center 

a druhá na jiném.

Celková  rychlost  adsorpce  je  v duchu  běžných  kinetických  představ 

považována za rovnou rozdílu rychlostí dvou dílčích dějů, vlastní adsorpce, 

rA+ a zpětného procesu, tj. desorpce rA-.

Kvantitativní  popis  chemisorpce  obvykle  vychází  z Langmuirova  modelu, 

který předpokládá, že:

• k adsorpci nedochází na celém povrchu tuhé látky, ale pouze na určitých 

energeticky zvýhodněných místech, která se označují jako aktivní centra;

• všechna aktivní centra jsou stejná;

• vytváří se jen jedna vrstva adsorbovaných molekul.

Celková  rychlost  adsorpce  je  v duchu  běžných  kinetických  představ 

považována  za  rovnou  rozdílu  rychlostí  dvou  dílčích  dějů,  vlastní 

adsorpce, rA+ a zpětného procesu, tj. desorpce rA-.

rA = rA+ - rA-

Úvahy vedou k závěru, že rychlost prvého děje bude přímo úměrná aktivitě 

adsorbující  složky A v plynné fázi  a  koncentraci  neobsazených aktivních 
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center cn (Bartovská, 2008).

rA = kA+ . aA . cn – kA- . cA

kde  kA+ a  kA- jsou rychlostní konstanty adsorpce a desorpce složky  A na 

povrchu katalyzátoru. Rychlosti i koncentrace bývají vztaženy na jednotku 

hmotnosti tuhé látky (Bartovská, 2008).

2.9.2.Reakční kinetika

Při adsorpci se uvolňuje adsorpční teplo, protože je s ní spojeno zmenšení 

povrchové energie. Proto podle Le Chatelierova principu (vnější působení 

na roztok v rovnováze se snaží  roztok eliminovat  změnou veličin)  ubývá 

adsorpce se stoupající teplotou. Při konstantní teplotě je adsorpce úměrná 

množství  (přesněji  povrchu)  adsorbentu.  Dále  závisí  na  koncentraci 

adsorbovaného plynu v daném prostoru nebo adsorptivu v roztoku, z něhož 

je adsorbován. Tato koncentrační závislost adsorpce se charakteristicky liší 

od závislosti, která platí pro množství plynu nebo rozpuštěné látky pohlcené 

rozpouštědlem.  Zatímco  množství  plynu  nebo  látky  pohlcené 

rozpouštědlem  je  normálně  úměrné  hustotě  plynu,  resp.  koncentraci 

rozpuštěné látky,  množství  adsorbované látky zpravidla  při  velmi  malých 

koncentracích  adsorptivu  zprvu  značně  vzrůstá  s jeho  koncentrací  a  při 

větších koncentracích stoupá již jen málo (Remy, 1972).

2.9.3.Adsorpční izoterma

Při  adsorpci  se  po  určité  době  ustaví  rovnovážný  stav,  který  je 

charakterizován hodnotami  teploty,  tlaku,  koncentrací  a naadsorbovaným 

množstvím.  Závislost  naadsorbovaného  množství  na  parciálním  tlaku 

adsorbující se složky v plynné fázi nebo na její koncentraci v kapalné fázi 

při  konstantní  teplotě  se  nazývá  adsorpční  izoterma,  závislost 

naadsorbovaného  množství  na  teplotě  při  konstantním  tlaku  se  nazývá 
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adsorpční  izobara  a pro závislost  rovnovážného  tlaku  na  teplotě  při 

konstantním naadsorbovaném množství,  tj.  při  konstantní  koncentraci  se 

užívá  názvu  adsorpční  izostera.  Mezi  nejčastěji  používané  izotermy, 

vyjadřující průběh a vlastnosti adsorpce, se řadí Langmuirova izoterma a 

Freundlichova  izoterma.  Mezi  další  izotermy  patří  např.  izoterma 

Rendlichova  –  Petersonova,  Tempkinova  nebo  Tothova  (Allen,  Mckay, 

Porter, 2004).

2.9.3.1.Langmuirova adsorpční izoterma

Langmuirova izoterma byla odvozena za předpokladů, že v rovnovážném stavu je 

rychlost adsorpce rovna rychlosti desorpce. Adsorbované částice mohou vytvářet 

na  povrchu maximálně monovrstvu,  kde  všechna povrchová aktivní  místa  jsou 

energeticky  rovnocenná,  povrch  je  energeticky  homogenní  (Brdička,  Dvořák, 

1977).

Pro vyjádření Langmuirovy adsorpční izotermy se používá vztah:

( )pb
pbmaa

⋅+
⋅⋅=

1 , 
kde  a je adsorbované množství,  am je maximálně možné adsorbované množství 

(monovrstva),  b je  adsorpční  koeficient,  závislý  na  adsorbentu,  adsorbátu 

a teplotě. Pro  b.p<<1 (člen b.p ve jmenovateli lze proti 1 zanedbat) přechází na 

tvar 

pbmaa ⋅⋅= ,

což je rovnice přímky procházející počátkem.  Pro b.p>>1 (ve jmenovateli zlomku 

rovnice lze jedničku zanedbat proti hodnotě b.p) přechází rovnice na tvar a = am. 

Znamená to, že při dostatečných tlacích (koncentracích) je dosaženo maximálního 

pokrytí, odpovídajícího adsorbované monovrstvě (Loučka, 2002).
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Obr. č. 3 – Tvar Langmuirovy izotermy (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-

001/hesla/langmuirova_adsorpcni_izoterma.html 

2.9.3.2.Freundlichova adsorpční izoterma

Freundlichova  adsorpční  izoterma  vyjadřuje  závislost  naadsorbovaného 

množství na na tlaku plynu p. Tento vztah dobře vystihuje počáteční průběh 

adsorpční  izotermy  a lze  jej  graficky  vyjádřit  přímkou  v logaritmických 

souřadnicích:

nkpan =  resp. nkpa /1= ,

kde  k a  n jsou individuální konstanty pro daný plyn a adsorbent, přičemž 

0<n<1  (Brdička,  Dvořák,  1977).  Freundlichova  izoterma,  na  rozdíl  od 

Langmuirovy izotermy, není lineární ani při nízkých tlacích a při vysokých 

tlacích  nevykazuje  limitní  hodnotu  adsorbovaného  množství 

(www.vydavatelstvi.vscht.cz/knihy).
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Obr č. 4 – Tvar Freundlichovy izotermy 

(http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-

001/hesla/freundlichova_adsorpcni_izoterma.html)

2.9.3.3.BET izoterma

Rovnice, kterou získali Brunauer, Emmet a Teller rozšířením Langmuirovy 

izotermy  na  vícevrstvou  adsorpci.  Bere  v úvahu,  že  na  první 

naadsorbované  vrstvě  se  vytvářejí  další  vrstvy  působením 

mezimolekulárních  sil  mezi  již  adsorbovanými  molekulami  a  molekulami 

z plynné fáze.

Pro neomezený počet adsorpčních vrstev platí:

)]()1(1[)1( relrel

rel
m pCp

pC
aa

⋅−+⋅−
⋅

⋅= ,

kde a je adsorbované množství, prel je relativní tlak, tj. poměr rovnovážného 

tlaku k tenzi nasycené páry adsorbátu při dané teplotě, am je množství plynu 

neadsorbované  na  jednotkové  hmotnosti  adsorbentu  v případě,  že  byl 

povrch pokryt úplnou monomolekulární vrstvou.

Pro omezený počet vrstev má rovnice BET tvar:

( )
( )
( ) 
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kde  n je počet vrstev, které se mohou adsorbovat na jedné straně póru 
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mikroporézního  adsorbentu,  než  dojde  k setkání  s vrstvou adsorbovanou 

na  protilehlé  stěně.  Izoterma  BET  je  vhodná  pro  vyjádření  vícevrstvé 

fyzikální  adsorpce.  Stanovení  plochy povrchu tuhých adsorbentů  BET je 

považováno za standardní metodu.
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Obr. č. 5 - Adsorpční izotermy pro vícevrstvou adsorpci (a) pro 

|qa| >  |qk| (C > 1),  (b)  pro  |qa| <  |qk| (C < 1) 

(http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-

01/hesla/adsorpcni_izoterma_bet.html)

3. Výpočet rovnovážné sorpční kapacity

Hodnota rovnovážné sorpční kapacity, v mg.g-1, byla počítána ze vztahu:

h

e

m
Vcc

qe
)( 00 ⋅−

=

kde  c0 je  počáteční  koncentrace  aniontu  ve  vzorku,  ce rovnovážná 

koncentrace  po  vynásobení  koeficientem ředění  a  odečtení  koncentrace 

aniontu ve slepém vzorku, V0 objem vzorku a mh přesná navážka humátu. 

Počáteční  koncentrace c0 je  výsledkem  podílu  pipetovaného  množství 

zásobního roztoku a objemu vzorku vynásobeného koncentrací zásobního 

roztoku.
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4. Dělení  chromatografických  metod  podle  podstaty 
separačního procesu

Základním obecným principem chromatografických metod je nestejnoměrné 

rozdělování složek směsi mezi stacionární a pohyblivou fází. Předpokladem 

nestejnoměrnosti  rozdělení  je  nestejná  afinita  jednotlivých  složek  k 

uvedeným  fázím  nebo  jejich  nestejná  schopnost  difundovat  do  nich. 

Molekuly dělených látek mají tendenci stále střídavě vnikat do obou fází v 

důsledku svých tepelných pohybů.  Jsou–li  molekuly látky S1 převážně v 

mobilní  fázi,  jsou jí  pochopitelně více strhávány než molekuly složky S2, 

vázané průměrně po delší dobu na stacionární fázi. Tak dochází k separaci 

složek. Chromatografické metody byly nejprve tříděny právě podle podstaty 

procesu, který za separaci odpovídá. Tabulka č. 1 znázorňuje systém dělení 

na jednotlivé typy chromatografie (Mikeš, 1980).

Tabulka č. 1 - Rozdělení  chromatografických  metod  podle  podstaty 

separačního procesu (Mikeš, 1980)

Název chromatografické 
metody

Povaha hlavního 
určujícího procesu

Veličiny určující velikost 
afinity dělených látek 

k fázím
adsorpční adsorpce adsorpční izoterma

rozdělovací extrakce, rozpouštění Rozdělovací konstanta

iontově výměnná elektrostatická interakce, 
difúze

náboj, disociační 
konstanta

gelová difúze efektivní molekulární 
objem

afinitní specifická interakce 
s afinantem zatím chybí
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4.1.Obecný popis chromatografického děje

Chromatografii  můžeme  definovat  jako  proces,  při  kterém  se 

chromatografovaná látka pohybuje v systému dvou fází, z nichž jedna je 

stacionární a druhá pohyblivá. Po vpravení do chromatografického systému 

se  látka  rychle  rozdělí  mezi  obě  fáze  ve  snaze  dosáhnout  sorpční 

rovnováhy. Rovnováha je však neustále porušována tokem mobilní  fáze. 

Chromatografovaná látka o určité koncentraci v mobilní fázi je unášena z 

oblasti,  kde  její  koncentrace  byla  např.  v rovnováze  s  koncentrací  ve 

stacionární  fázi,  do  oblasti,  kde  je  ve  stacionární  fázi  její  koncentrace 

menší. V přední části zóny je proto v mobilní fázi koncentrace této látky 

trvale větší než rovnovážná, takže tam v důsledku toho dochází k přestupu 

látky z mobilní fáze do stacionární, tj. k sorpci. V zadní části zóny je situace 

opačná,  neboť  na  místo  směsi,  která  byla  předtím  v  rovnováze  s 

koncentrací  chromatografované  látky  ve  stacionární  fázi,  přichází  směs 

obsahující menší množství chromatografované látky, takže tam dochází k 

přestupu látky ze stacionární fáze do fáze mobilní, tedy k desorpci. Z toho 

vyplývá, že někde uprostřed zóny nedochází ani k sorpci, ani k desorpci, a 

je tam během migrace trvale stav blízký rovnováze (Mikeš, 1980).

4.2.Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)

Vývoj HPLC vyplynul z potřeby najít metodu pro dělení v kapalné fázi, která 

by byla komplementární k GLC a dávala současně i možnost kvantitativního 

hodnocení.  HPLC  je  nepřekonatelná  tím,  že  umožňuje  dosáhnout  v 

několika minutách dělení, které by jinak trvalo hodiny nebo i dny, popř. by 

nebylo vůbec možné.

Dnešní  systémy  HPLC  jsou  schopné  detekovat  za  příznivých  okolností 

různé  nečistoty  přítomné  v  množství  1:109 a  jsou  naopak  způsobilé  i  k 
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izolaci  gramových  i  větších  množství  čistých  látek.  Podle  mechanismu 

interakce chromatografované látky s pevným sorbentem lze HPLC rozdělit 

do čtyř hlavních aplikačních skupin:

• adsorpční chromatografie (LSC);

• rozdělovací chromatografie (LLC);

• iontově výměnná chromatografie (IEC);

• gelová chromatografie (GPC). (Mikeš, 1980)
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5. Experimentální část

5.1.Metodika

5.1.1.Použité nádobí, chemikálie a přístroje

• Lžička;

• 50 ml PE lahvičky;

• 50  ml  odměrné  baňky,  25  ml  odměrné  baňky,  pipetovací  špičky,  25  ml 

kádinky;

• střička s deionizovanou vodou;

• automatické pipety – 10 – 1000 µl, 1 – 10 ml.

• Humát zinečnatý připravený v laboratořích FŽP UJEP, srážením v roztoku 

ZnSO4;

• humát  hlinitý  připravený  stejným způsobem jako předešlý,  ale  v  roztoku 

Al2(SO4)3;

• fluorid sodný p. a. – zdroj F- iontů v zásobním roztoku, vyrobila firma Lach 

- Ner ČR;

• síran sodný p. a. - zdroj S04
2- iontů v zásobním roztoku, vyrobila firma Lach 

– Ner ČR;

• dihydrogenfosforečnan  draselný  p.  a.  –  zdroj  PO4
3- iontů  v  zásobním 

roztoku, vyrobila firma Lach – Ner ČR;

• chlorid sodný p. a. – zdroj Cl- iontů, vyrobila firma Lach – Ner ČR.

• Iontový kapalinový chromatogram Dionex ICS – 1000 (Dionex, USA);

• pH metr InoLab Multi Level 1 (WTW);

• Chromeleon 6.5 – software vyhodnocující chromatografické analýzy;

• DataFit  8.1  (Oakdale  Engineering,  USA)  –  software  zpracovávající 

chromatografické analýzy.
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5.1.2.Popis  iontového  kapalinového  chromatografu  Dionex  ICS  – 
1000, USA

Iontový chromatograf  typu ICS – 1000 pracoval  s  kolonou IonPac AS14 

firmy  DIONEX,  jehož  mobilní  fáze  byla  složena  z  roztoku  uhličitanu 

sodného  a hydrogenuhličitanu  sodného.  Přístroj  zároveň  pracoval  jako 

vodivostní indikátor, který na základě vodivosti indikoval přítomnost vzorku 

v  koloně,  resp.  před  vstupem  do  kolony.  Mobilní  fáze  unášela  vzorek 

kolonou po dobu 15 minut a po této době byla analýza ukončena.

Obr. č. 6 – Kapalinový iontový chromatograf ICS – 1000 (Autor: Baji, 13. 11. 

2008)
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Obr. č. 7 – Zásobní lahve s mobilní fází (Autor: Baji, 13. 11. 2008)

Obr. č. 8 – Chromatograf  ICS  –  1000  připojený  na  PC  s 
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potřebným SW (Autor: Baji, 13. 11. 2008)

5.1.3.Popis pH metru InoLab Multi Level 1 firmy WTW

InoLab  Multi  Level  1  je  multifunkční  přístroj  schopný  měřit  například 

rovnovážné pH, vodivost nebo obsah kyslíku ve vzorku. Zvolená veličina je 

měřená speciálními elektrodami, jež jsou součástí přístrojového vybavení. 

Pro  měření  rovnovážného  pH  byla  použita  skleněná  pH  elektroda, 

uchovávaná v roztoku KCl o koncentraci 3 mol.l-1.

5.1.4.Postup práce

5.1.4.1.Navažování humátů

Množství  0,5  g  humátů  zinku  a  hliníku  (dále  jen  ZnH  a  AlH)  bylo 

navažováno na analytických vahách Sartorius BP 221 S, vážící s přesností 

na 0,0001 g, do 50 ml PE lahviček s uzávěry. Každá lahvička byla předem 

označena  podle  typu  humátu,  který  obsahovala,  pořadovým  číslem  a 

příslušným iontem,  který  byl  později  odpipetován ze  zásobního  roztoku, 

např.  ZnH 1/F-.  Pro  každou izotermu bylo  připraveno devět  vzorků,  kdy 

příslušný  humát  obsahovaly  lahvičky  1.  –  8.  a  devátá  zůstala  prázdná. 

Devátá  lahvička  představovala  referenční  vzorek,  se kterým  byly 

porovnávány  rovnovážné  koncentrace,  naměřené  na  kapalinovém 

chromatografu, s koncentracemi, naměřenými u vzorků s pořadovým číslem 

1. až 8.

5.1.4.2.Příprava vzorků

Vzorky byly připraveny podle níže uvedené metodiky a následně proměřeny 

na kapalinovém chromatografu.
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Po navážení humátů do PE vzorkovnic bylo odpipetováno  různé množství 

ze zásobních roztoků o koncentracích 100 mg.l-1 F-,  1000 mg.l-1 SO4
2- a 

1000 mg.l-1 PO4
3- zobrazené v tabulce 2.

Tabulka č. 2 – Množství pipetovaná ze zásobních roztoků při přípravě 

vzorků (ionty)

Označení vzorku V F- (ml) V SO4
2- (ml) V PO4

3- (ml)
1 0 0 0
2 0,2 0,2 0,5
3 0,5 0,5 1
4 1 1 1,5
5 2 2 3
6 3 3 5
7 5 5 7
8 7,5 7,5 10
9 7,5 7,5 10

Tabulka č. 3 – Množství pipetovaná ze zásobních roztoků při přípravě 

vzorků (směs iontů)

Označení vzorku V Cl- (ml) V PO4
3- (ml)

1 1 0
2 1 0,5
3 1 1
4 1 1,5
5 1 3
6 1 5
7 1 7
8 1 10
9 1 10

Po napipetování roztoků s příslušnými anionty do lahviček byly vzorkovnice 
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2  hodiny  třepány  na  horizontální  třepačce.  Po  ustálení  rovnováhy  byly 

vzorky druhý den proměřeny na chromatografu. Déle bylo změřeno rozmezí 

rovnovážného pH.

Obr. č. 9 – Třepání připravených vzorků na třepačce LT 2 (Autor: Baji, 13. 

11. 2008)
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6. Výsledky a diskuse

V  tabulce  č.  4  je  uvedeno  rozmezí  hodnot  rovnovážného  pH  analyzovaných 

vzorků.

Tabulka č. 4 - Rozmezí hodnot pH analyzovaných vzorků

Humát F- ionty SO4
2- ionty PO4

3- ionty Směs Cl- + PO4
3-

ZnH 5,91 – 6,02 5,05 – 5,29 5,40 – 5,53 6,07 – 6,15
AlH 5,44 – 5,75 4,50 – 4,78 4,74 – 5,13 5,28 – 5,88

Rovnovážné  pH  vzorků  obsahujících  ZnH  se  pohybovalo  kolem  hodnoty 

6, zatímco u vzorků s AlH spíše kolem hodnoty 5.

V následujícím  souhrnném  přehledu  jsou  uvedeny  přesné  navážky  humátů, 

vypočítané  počáteční  koncentrace,  změřené  rovnovážné  koncentrace 

a dopočítané  rovnovážné  sorpční  kapacity.  Z  těchto  hodnot  byly  sestrojeny 

izotermy v grafech níže.
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Tabulka č. 5

2009

ZnH 100

Vzorek Navážka (g) Ředěno

1 0,5030 0,0000 0,0000 0,1648 0 0,0000
2 0,5012 0,0002 0,4000 0,4619 0,2971 0,0103
3 0,5096 0,0005 1,0000 1,1414 0,9766 0,0023
4 0,5096 0,0010 2,0000 1,7039 1,5391 0,0452
5 0,5035 0,0020 4,0000 3,4189 3,2541 0,0741
6 0,5011 0,0030 6,0000 4,8954 4,7306 0,1267
7 0,5004 0,0050 10,0000 8,3015 5 krát 8,1367 0,1862
8 0,5027 0,0075 15,0000 12,5890 5 krát 12,4242 0,2562
9 0,0000 0,0075 15,0000 14,6635 5 krát

ZnH 1000
1 0,5003 0,0000 0,0000 76,8585 0 0,0000
2 0,5013 0,0002 4,0000 83,8889 7,0304 -0,3023
3 0,5021 0,0005 10,0000 85,1730 8,3145 0,1678
4 0,5024 0,0010 20,0000 96,7903 19,9318 0,0068
5 0,5023 0,0020 40,0000 135,7190 58,8605 -1,8774
6 0,5040 0,0030 60,0000 162,6465 5 krát 85,7880 -2,5583
7 0,5090 0,0050 100,0000 176,9585 5 krát 100,1000 -0,0098
8 0,5010 0,0075 150,0000 219,0115 5 krát 142,1530 0,7831
9 0,0000 0,0075 150,0000 148,7680 5 krát

F-(100 mg/l)

M nožství 
pipetovaného 

zásobního roztoku 
(l)

Počáteční 
koncentrace co

Rovnovážná 
koncentrace  

ce

Rovnovážná 
koncentrace  
ce po odečtení 

s l. vzorku

Rovnovážná 
sorpční kapacita 

qe

SO4
2- (1000 mg/l)
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Tabulka č. 6 - Souhrnný přehled dat pro grafické zpracování

2009

Vzorek Navážka (g) Ředěno
Množství 

pipetovaného 
zásobního roztoku 

(l)

Počáteční 
koncentrace co

Rovnovážná 
koncentrace  

ce

Rovnovážná 
koncentrace  
ce po odečtení 

sl. vzorku

Rovnovážná 
sorpční kapacita 

qe

ZnH 1000
1 0,5039 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,0000
2 0,5004 0,0005 10,0000 5,3355 5,3355 0,4661
3 0,5017 0,0010 20,0000 11,2359 11,2359 0,8734
4 0,5005 0,0015 30,0000 15,5374 15,5374 1,4448
5 0,5053 0,0030 60,0000 36,2374 36,2374 2,3513
6 0,5084 0,0050 100,0000 64,5845 64,5845 3,4830
7 0,5011 0,0070 140,0000 95,9477 95,9477 4,3956
8 0,5009 0,0100 200,0000 133,2185 5 krát 133,2185 6,6662
9 0,0000 0,0100 200,0000 196,6390 5 krát

AlH 100
1 0,5019 0,0000 0,0000 0,0081 0 0,0000
2 0,5021 0,0002 0,4000 0,3595 0,3514 0,0048
3 0,5012 0,0005 1,0000 0,8795 0,8714 0,0128
4 0,5019 0,0010 2,0000 1,7854 1,7773 0,0222
5 0,5042 0,0020 4,0000 3,6075 3,5994 0,0397
6 0,5004 0,0030 6,0000 5,1303 5,1222 0,0877
7 0,5003 0,0050 10,0000 8,7887 8,7806 0,1219
8 0,5001 0,0075 15,0000 13,1920 5 krát 13,1839 0,1816
9 0,0000 0,0075 15,0000 14,4725 5 krát

AlH 1000
1 0,5053 0,0000 0,0000 115,9852 2 krát 0 0,0000
2 0,5092 0,0002 4,0000 164,3388 2 krát 48,3536 -4,3552
3 0,5022 0,0005 10,0000 143,5535 5 krát 27,5683 -1,7491
4 0,5046 0,0010 20,0000 125,4940 5 krát 9,5088 1,0396
5 0,5032 0,0020 40,0000 215,0350 5 krát 99,0498 -5,8674
6 0,5032 0,0030 60,0000 211,9850 5 krát 95,9998 -3,5771
7 0,5095 0,0050 100,0000 248,9790 5 krát 132,9938 -3,2379
8 0,5006 0,0075 150,0000 307,5535 5 krát 191,5683 -4,1518
9 0,0000 0,0075 150,0000 155,1550 5 krát

PO4
3-(1000 mg/l)

F-(100 mg/l)

SO4
2- (1000 mg/l)
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Tabulka č. 7 - Souhrnný přehled dat pro grafické zpracování

Následující grafy zobrazují naměřené hodnoty, které jsou proloženy matematickým 

modelem  Langmuirovy,  Freundlichovy  a  Langmuir  –  Freundlichovy  izotermy 

adsorpce.  U  dvou  případů  se  nepodařilo  získaná  data  proložit  matematickým 

modelem.

2009

Vzorek Navážka (g) Ředěno

Množství 
pipetovaného 

zásobního roztoku 
(l)

Počáteční 
koncentrace

Rovnovážná 
koncentrace  

ce

Rovnovážná 
sorpční kapacita 

qe

ZnH/směs iontů 1000
1 0,0010 20,0000 101,3860 2 krát
2 0,0010 20,0000 100,6555
3 0,0010 20,0000 100,6843
4 0,0010 20,0000 99,2883
5 0,0010 20,0000 99,0945
6 0,0010 20,0000 98,6597
7 0,0010 20,0000 99,3095
8 0,0010 20,0000 100,4014 2 krát
9 0,0010 20,0000 98,4380 2 krát

1000,0000
1 0,5060 0,0000 0,0000 0,0000 2 krát 0 0,0000
2 0,5087 0,0005 10,0000 0,0000 0,0000 0,9829
3 0,5018 0,0010 20,0000 7,6788 7,6788 1,2277
4 0,5068 0,0015 30,0000 10,7380 10,7380 1,9004
5 0,5009 0,0030 60,0000 37,1097 37,1097 2,2849
6 0,5011 0,0050 100,0000 56,0733 56,0733 4,3830
7 0,5050 0,0070 140,0000 85,5335 85,5335 5,3927
8 0,5054 0,0100 200,0000 128,1178 2 krát 128,1178 7,1114
9 0,0000 0,0100 200,0000 200,2040 2 krát

AlH/směs iontů 1000
1 0,0010 20,0000 101,1232
2 0,0010 20,0000 101,5153
3 0,0010 20,0000 99,0609
4 0,0010 20,0000 99,5791
5 0,0010 20,0000 99,3478
6 0,0010 20,0000 100,9436
7 0,0010 20,0000 100,9328 2 krát
8 0,0010 20,0000 98,4384 2 krát
9 0,0010 20,0000 97,3290 2 krát

1000,0000
1 0,5092 0,0000 0,0000 1,5502 0 0,0000
2 0,5040 0,0005 10,0000 7,4010 5,8508 0,4116
3 0,5031 0,0010 20,0000 14,7714 13,2212 0,6737
4 0,5001 0,0015 30,0000 22,1848 20,6346 0,9364
5 0,5002 0,0030 60,0000 50,8405 49,2903 1,0705
6 0,5012 0,0050 100,0000 92,2264 90,6762 0,9301
7 0,5026 0,0070 140,0000 130,7014 2 krát 129,1512 1,0793
8 0,5013 0,0100 200,0000 172,4122 2 krát 170,8620 2,9062
9 0,0000 0,0100 200,0000 197,5720 2 krát

Cl- (1000 mg/l)

PO4
3-(1000 mg/l)

Cl- (1000 mg/l)

PO4
3-(1000 mg/l)
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Obr. č. 10 – Langmuirova,  Freundlichova  a  Langmuir  – 

Freundlichova  izoterma  adsorpce  F- aniontů  na  humát 

zinečnatý

Langmuirova a Freundlichova izoterma v grafu je téměř lineární, což dokládá, že 

by humát sorboval  při  vyšších koncentracích ještě dále.  Nebylo tedy dosaženo 

maximální  sorpce.  Z  časových  důvodů  nebyly  analýzy  s  koncentrovanějšími 

roztoky opakovány, ale vyhodnotila se tzv.  jmenovitá sorpční kapacita qjm.  Byla 

vybrána  vhodná  rovnovážná  koncentrace  a  k  ní  dopočítána  jmenovitá  sorpční 

kapacita humátu. Dopočítané jmenovité sorpční kapacity pro adsorpci F-  iontů na 

ZnH jsou uvedeny v tabulce 8.

Tabulka č. 8 - Vypočtené hodnoty qjm. ZnH při sorpci F- 

iontů (rovnovážná koncentrace 10 mg.l-1)

Izoterma k 1/n a b c R2 qjm.
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Langmuir - - 1,0889 0,025 - 0,9873 0,2181
Freundlich 0,0282 0,8861 - - - 0,9841 0,2167
Langmuir-
Freundlich - - 0,4449 4,5024 1,3454 0,9906 0,2222

Obr. č. 11 – Langmuirova,  Freundlichova  a  Langmuir  – 

Freundlichova izoterma adsorpce F- aniontů na humát hlinitý

Sorpce na AlH byla podobná jako v předchozím případě. Opět je sorpce v počátku 

a  pro  dosažení  maximální  sorpční  kapacity  by  bylo  potřeba  zvýšit  počáteční 

koncentrace aniontů.

Sanjay a kol. (2006) publikovali výsledky odstraňování fluoru z pitné vody pomocí 

chitinu,  chitosanu  a  lanthanem  modifikovaného  chitosanu.  Sorpční  kapacita 

vycházela 2,5 mg.g-1 sorbentu. Jmenovité sorpční kapacity ZnH a AlH byly 0,219 

a 0,139 mg.g-1.

Tabulka č. 9 - Vypočtené hodnoty  qjm. AlH při sorpci F- 

iontů (rovnovážná koncentrace 10 mg.l-1)

Izoterma k 1/n a b c R2 qjm.

2009
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Langmuir - - 6,2672 0,00217 - 0,9865 0,1336
Freundlich 0,0147 0,9778 - - - 0,9873 0,1397
Langmuir-
Freundlich - - 0,5331 0,02228 1,2153 0,9887 0,1428

Obr. č. 12 – Langmuirova a Freundlichova izoterma adsorpce 

PO4
3- aniontů na humát zinečnatý

Boujelben  a  kol.(2007)  zkoušeli  schopnost  sorpce  písku  pokrytého 

syntetickým oxidem železa,  písku  pokrytého  přírodním  oxidem železa  a 

drcených  cihel  pokrytých  oxidem  železa  k  odstranění  fosforečnanových 

iontů z vod. Vzorky byly analyzovány při pH 5 a data vyhodnocovali pomocí 

Langmuirovy a Frendlichovy izotermy. Nejvyšší sorpční kapacita 1,8 mg.g-1 

byla  naměřena  při  použití  drcených  cihel,  1,5  mg.g-1 při  použití  písku 

pokrytého  syntetickým  oxidem  a  0,88  mg.g-1 při  použití  posledního 

zmiňovaného sorbentu.

V  tabulce  č.  10  jsou  uvedeny  jmenovité  sorpční  kapacity  ZnH  pro 

Langmuirovu  a Freundlichovu  izotermu. Průměrná  jmenovitá  sorpční 
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kapacita ZnH při sorpci PO4
3- iontů je 5,039 mg.g-1 a je tedy o 3,24 mg.g-1 

vyšší než u sorbentů, které zkoumali Boujelben a kol.

Tabulka č. 10 - Vypočtené hodnoty  qjm.  ZnH při  sorpci 

PO4
3- iontů (rovnovážná koncentrace 100 mg.l-1)

Izoterma k 1/n a b c R2 qjm.
Langmuir - - 539,153 9,2511.10-5 - 0,9688 5,0339
Freundlich 0,129 0,796 - - - 0,9875 5,0433
Langmuir-
Freundlich - - - - - - -

Jainfeng  a  Lizhong  (2006)  publikovali  výsledky  souběžné  sorpce 

fosforečnanových  iontů  a  fenantrenu  z vod  na  anorganický  a  organický 

bentonit.  Výsledky  prokázaly  rovnovážnou  sorpční  kapacitu  bentonitu 

v rozmezí 9,82 až 13,32 mg.g-1.

Obr. č. 13 – Langmuirova a Freundlichova izoterma adsorpce 
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PO4
3- aniontů za přítomnosti Cl- aniontů na humát zinečnatý
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Tabulka č. 11 - Vypočtené hodnoty  qjm.  ZnH při  sorpci 

PO4
3- iontů  za  přítomnosti  Cl- iontů  (rovnovážná 

koncentrace 100 mg.l-1)

Izoterma k 1/n a b c R2 qjm.
Langmuir - - 621,2294 9,7047.10-5 - 0,8908 6,0874
Freundlich 0,2875 0,6589 - - - 0,9519 5,9797
Langmuir-
Freundlich - - - - - - -

Bencsová  (2006)  zkoumala  vliv  přítomnosti  NaCl  při  sorpci  barviv  na 

humáty kovů a došla k závěru, že sorpce barviv byla u všech humátů nižší 

než  před  přídavkem  NaCl.  V  této  práci  se  to  neprokázalo  a  naopak 

můžeme říci, že za přítomnosti Cl- iontů ve vzorku byla sorpce PO4
3- iontů o 

0,994 mg.g-1 vyšší.
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Pro přípravu ZnH a AlH v laboratořích FŽP UJEP

humáty vůbec schopné sorbovat další síranové ionty. Z

Obr. č. 14 – Graf  závislosti  rovnovážné  sorpční  kapacity  humátu 

zinečnatého na rovnovážné koncentraci SO4
2- aniontů v roztoku
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Obr. č. 15 – Graf závislosti  rovnovážné sorpční kapacity humátu hlinitého 

na rovnovážné koncentraci SO4
2- aniontů v roztoku

Obrázky č. 16 a 17 jsou příkladem vícevrstvé adsorpce, vyjádřitelné BET 

izotermou.

 

Obr. č. 16 - Graf  závislosti  rovnovážné  sorpční  kapacity 

humátu  hlinitého  na  rovnovážné  koncentraci  PO4
3- aniontů 

v roztoku, BET izoterma

2009
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Obr. č. 17 - Graf  závislosti  rovnovážné  sorpční  kapacity 

humátu hlinitého na rovnovážné koncentraci PO4
3- a Cl- aniontů 

v roztoku, BET izoterma

2009



Michal Baji: Aplikace pevných humátů při odstraňování anorganických aniontů

7. Závěr

Cílem  diplomové  práce  bylo  proměřit  sorpční  schopnosti  humátů 

zinečnatého  a hlinitého,  určit  vhodnější  typ  humátu  pro  odstranění 

konkrétních aniontů ze znečištěných vod a zjistit vliv, ve vodách se běžně 

vyskytujících,  chloridových  aniontů  na  adsorpci.  K  experimentům  byly 

použity humáty zinku a hliníku, připravené v laboratořích FŽP UJEP.

Z  výsledků  vyplývá,  že  k  adsorpcím  fluoridových  a  fosforečnanových 

aniontů  docházelo  při  použití  obou  typů  humátů.  Při  sorpci 

fosforečnanových aniontů na humát hlinitý docházelo k vícevrstvé adsorpci. 

K adsorpcím síranových iontů nedocházelo ani u jednou z humátů, což lze 

vysvětlit tím, že humáty byly připraveny ze síranů hlinitého a zinečnatého.

Podle výsledků jmenovitých sorpčních kapacit humátů lze říci, že adsorpce 

fluoridových aniontů byla účinnější při  použití  humátu zinečnatého, jehož 

jmenovitá  sorpční  kapacita  se  při  stanovené  rovnovážné  koncentraci 

aniontu 10 mg.l-1 rovnala 0,22 mg.g-1. Jmenovitá sorpční kapacita humátu 

hlinitého  se  při  koncentraci  aniontu  10  mg.l-1 rovnala  0,138  mg.g-1.  K 

odstraňování  fluoridových  aniontů  z  vod  je  vhodnější  humát  zinečnatý. 

Výhodou  humátu  hlinitého  je  fakt,  že  je  ve  vodě  zcela  nerozpustný  a 

nebarví tak vodu do žlutohněda, což by v praxi mohlo mít zásadní význam 

na  rozhodování.  Jmenovitá  sorpční  kapacita  humátu  zinečnatého  se  při 

koncentraci  fosforečnanových  aniontů  100  mg.l-1 rovnala  5,04  mg.g-1 

sorbentu.

Pokud  jde  o  vliv  chloridových  aniontů  na  samotnou  adsorpci 

fosforečnanových  aniontů  při  použití  humátu  zinečnatého,  výsledky 

prokázaly, že došlo k adsorpci vyššího množství fosforečnanů v roztocích s 

přidanými  chloridovými  anionty.  Jmenovitá  sorpční  kapacita  se  při 

rovnovážné  koncentraci  fosforečných  aniontů  100  mg.l-1 a  konstantní 

koncentraci chloridových aniontů 20 mg.l-1 rovnala 6,03 mg.g-1 a byla tedy o 
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0,99 mg.g-1 sorbentu větší než v případě vzorků bez přidaných chloridů.

Po porovnání schopnosti sorpce humátu s jinými, ve výsledcích zmíněnými, 

typy sorbentů lze konstatovat, že pro adsorpci fluoridových aniontů z vod 

jsou  vhodnějšími  sorbenty  například  chitin,  chitosan  nebo  lanthanem 

modifikovaný  chitosan.  Pro  adsorpci  fosforečnanových  aniontů  je  více 

vhodný  humát  zinku,  v porovnání  se  zmiňovanými  drcenými  cihlami 

pokrytými oxidem železa, pískem pokrytým syntetickým oxidem železa a 

pískem pokrytým přírodním oxidem železa.

Pro objektivnější zhodnocení sorpčních vlastností by bylo vhodné proměřit 

sorpční  schopnosti  stejných  typů  humátů  s  totožnými  anionty o  vyšších 

koncentracích.
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