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Anotace 

Tato práce by měla čtenáře seznámit s problematikou eliminací těžkých kovů pomocí 

adsorpce. Je zde popsána adsorpce, mechanismus sorpce kovů, její typy a faktory, které 

ovlivňují průběh celého procesu. Dále jsou uvedeny nejběžněji používané sorbenty, jejich 

vlastnosti, principy a testování. Následně jsou zde uvedeny významné těžké kovy, které svými 

vlastnostmi negativně působí na zdraví lidí a životní prostředí. 

Klíčová slova: adsorpce, sorbenty, těžké kovy 

 

 

Annotation 

This work should inform readers with problems elimination heavy metal by means of 

adsorption. Is described adsorption, mechanism sorption metals, her types and factors, which 

guide continuance of all of the process. Below are introduced most commonly used sorbents, 

their characteristics, principles and testing. Sequentially are here introduced important heavy 

metals, which by quality negatively functions on people's health and environment. 
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1. ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou eliminace těžkých kovů pomocí 

adsorpce. V současnosti je tato problematika celosvětově rozšířená a uplatňuje se v 

nejrůznějších průmyslových oblastech. S eliminací těžkých kovů se nejběžněji setkáváme při 

čištění odpadních vod, které obsahují různé koncentrace těchto škodlivin. Je samozřejmě 

důležité, tyto nebezpečné látky odstranit tak, aby nebyly dále nebezpečné pro zdraví lidí a 

životní prostředí. Jednou z nejvýznamnějších metod, sloužících k odstranění těchto kovů je 

právě adsorpce. 

Cílem bakalářské práce je zjistit současný stav řešené problematiky, charakterizovat 

adsorpci, vysvětlit mechanismus sorpci kovů, popsat nejběžněji využívané sorbenty a rozvést 

významné těžké kovy, které mají negativní dopad na životní prostředí a zdraví lidí. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 V současné době se adsorpce uplatňuje v nejrůznějších oblastech průmyslu. Jako 

příklady praktického využití adsorpce se využívá sušení. Vzduch zbavený vlhkosti vyžaduje 

například metalurgie (při svařování natvrdo), výroba a balení speciálních elektronických 

přístrojů, ochrana materiálu proti korozi, zkapalňování vzduchu pro výrobu kapalných plynů, 

výroba některých antibiotik, léčiv, výbušnin a dalších chemikálií. Adsorpce se využívá také 

ve skladech potravin, obilí, kožedělných výrobků. Zemní plyn a petrolejové frakce s nízkým 

bodem varu se musí zbavovat vlhkosti (aby se zabránilo otravě katalyzátorů při dalším 

chemickém zpracování a nedocházelo k zamrzání a korozi ventilů a potrubí při dopravě 

potrubím) [1].  

Adsorpce z plynné fáze se využívá k separaci: regeneraci organických rozpouštědel 

vypařených do vzduchu, získávání benzenu a lehkého oleje ze svítiplynu, čištění vzduchu 

v ponorkách a ochranných maskách, čištění oxidu uhličitého pro výrobu sodovek, čištění 

vodíku pro hydrogenace, amoniaku pro výrobu kyseliny dusičné, čištění helia. Ve všech 

těchto případech jde o adsorpci málo koncentrované, ale snadno adsorbovatelné složky ze 

směsi s velkým obsahem inertního plynu. Adsorpce z kapalné fáze má uplatnění při 

odstraňování různých rozpuštěných látek z roztoku, například cukernatých roztoků, vína, 

fenolových odpadních vod, minerálních olejů, apod. [2]. 

Nejdůležitějšími sorbenty z hlediska technického využití jsou aktivní uhlí, zeolitická 

molekulová síta, silikagel, aktivovaná aluminia, aktivovaný bauxit a spódium. Volba 

nejvhodnějšího sorbentu pro daný účel závisí na mnoha okolnostech, jako je celková 

adsorpční kapacita sorbentu, jeho kinetické vlastnosti z hlediska adsorpce, koncentrace 

adsorbátu, druh a stupeň požadované selektivity adsorpce, teplota, při níž má adsorpce 

probíhat, velikost adsorpčního tepla a tepelná vodivost sorbentu, jeho odolnost proti teplotě, 

kyselému a zásaditému prostředí, odolnost proti vodě a mechanickému otěru, poměr jeho 

váhy a objemu, možnost regenerace a její obtížnost a v neposlední řadě také cena a dostupnost 

sorbentu [1]. 

2.1 Trendy a perspektivy 

 Vývoj adsorpce představuje výzvu pro průmysl a pro oblast životního prostředí. Nízké 

náklady na regeneraci sorbentů umožňují jejich větší využití a díky tomu mohou být 

navrhovány a vyráběny nové materiály pro specifické potřeby. Zvláštní pozornost by měla být 

věnována vývoji nových teorií, které podporují výsledky experimentů, moderní techniky a 
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údajů získaných z počítačových simulací. Teprve nové metody ukáží, jaké další druhy 

specifických sorbentů bude třeba vyvinout. Úspěšné výhody nových mikropórezních a 

mezipórezních sorbentů mohou být ohroženy, jestliže jejich cena, produkce a jiné další 

praktické omezení nebude vhodně řízené [3].  

 Komerční užití adsorpce musí být vyvinuto ve spojení s novými podloženými 

teoretickými postupy a molekulárními simulacemi výrobních postupů. Totéž platí pro 

technické sorbenty, především pro ty, které jsou zahrnuty do nové třídy sorbentů, katalyzátorů 

a membránových iontoměničů. Dále se vyvíjejí i techniky, využívané pro bioadsorpční účely. 

Vývoj chromatografických technik má v této oblasti obrovský praktický význam. Ve vývoji 

jsou i rozdělovací techniky pro membránové metody, ty vykazují dobré výsledky v oblasti 

průmyslu. Řada bioseparačních metod by mohla využívat procesy, které zahrnují adsorpci, 

filtrování, chromatografii atd. Tyto procesy se pak využívají  při rozdělování a čištění 

makromolekul jako jsou polysacharidy, lipidy, proteiny, nukleové kyseliny nebo jiné 

biologické molekuly. Nicméně se v této oblasti očekává další vývoj [3]. 

 Požadavky na adsorpci a jí podobné metody jsou založené na zvýšení kvality týkající 

se životního prostředí. Existuje mnoho hledisek, které se zaměřují na tento návrh, všechny 

však vyžadují využívání nových sorbentů, katalyzátorů nebo materiálů a výzkum 

nízkoenergetických adsorpčních technologií. V této souvislosti se separační i jiné metody 

čištění zdají být více příznivé. Sledujeme rychlý pokrok ve všech těchto oblastech a díky 

tomu má adsorpce budoucnost [3]. 
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3. ADSORPCE 

Adsorpce je separační proces, při kterém se plynná nebo kapalná fáze hromadí na 

povrchu pevné látky. Vlivem silového působení mezi částicemi povrchu a částicemi plynu či 

kapaliny, dochází k vytvoření filmu molekul nebo atomů na adsorbované látce. Pevné látky 

jsou nazývány adsorbenty a látky adsorbující se nazývají adsorbáty [1,4,5].  

3.1 Typy adsorpce 

Při adsorpci se uplatňují tři druhy sil, přičemž o tom, které se uplatní jako rozhodující, 

rozhoduje povaha adsorbentu a adsorbátu, ve kterém adsorpce probíhá. Podle povahy sil 

rozeznáváme tři základní typy adsorpce [6]:  

 
- Fyzikální adsorpce: molekuly plynu nebo kapaliny jsou vázány k povrchu pevné látky 

Van der Waalsovými mezimolekulárními silami. Fyzikální adsorpce není specifická a 

probíhá na celém povrchu pevné látky. Na první naadsorbované vrstvě molekul může 

vznikat další vrstva a může být tak dosaženo značné adsorpční kapacity. Tepelná 

energie uvolněná při fyzikální adsorpci se pohybuje v řádu 4 – 40 kJ/mol. Fyzikální 

adsorpce je vratná a poměrně rychlá [2,7]. 

 
- Chemisorpce: je specifická a její podstatou je chemická vazba, která vzniká mezi 

molekulami adsorbátu a molekulami povrchu adsorbentu. K vytvoření chemické 

vazby je zapotřebí aktivační energie a proto chemisorpce probíhá pouze na povrchu, 

které se vyznačují zvýšenou afinitou k adsorbátu, na tzv. aktivních centrech. Z tohoto 

důvodu dochází ke vzniku pouze jedné adsorpční vrstvy, tudíž adsorpční kapacita je 

malá. Energie chemisorpce dosahuje velikosti až 400 kJ/mol [2,7]. 

 
- Iontová adsorpce: při této adsorpci se na tuhém povrchu přednostně zachycuje jen 

jeden z obou iontů elektrolytu, zatím co ion opačného náboje se adsorbuje méně nebo 

vůbec ne [2]. 

 
Adsorpce z roztoku může být buď molekulová, nebo iontová. Při molekulové adsorpci 

se sorbují celé molekuly, zatímco při adsorpci iontové se sorbují ionty v závislosti na polaritě 

povrchu adsorbentu. Kladně nabité povrchy sorbují přednostně anionty a záporně nabité 

sorbují přednostně kationty [8].  
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Rozdíly mezi fyzikální adsorpcí a chemisorpcí jsou shrnuty v tabulce č. 1. 
 

Tabulka č. 1 – Základní rozdíly v projevech fyzikální a chemické adsorpce [2] 
Vlastnost Fyzikální adsorpce Chemisorpce 

příčina fyzikální síly chemické vazby 

adsorpční teplo (kJ/mol) 4 - 40 40 - 400 

počet vrstev více jedna 

průběh adsorpce rychlý pomalý 

aktivační energie velmi malá vysoká 

další charakteristiky nespecifická, vratná specifická, nevratná 

desorpce Snížením tlaku Zvýšením teploty 

 

3.2 Faktory ovlivňující adsorpci 

3.2.1 Vliv pH 

Vliv pH na adsorpci je podstatný tehdy, jestliže v molekule adsorbátu jsou přítomny 

disociovatelné skupiny (např. karboxylové, fenolická hydroxy-skupina, aminoskupiny, atd.). 

S rostoucí disociací adsorpce klesá. Pro organické kyseliny se proto uvádí jako optimální pH 

pro adsorpci pK – 3 a pro organické báze pK + 3. U amfolytů je maximální adsorpce při 

takovém pH, kdy kyselé i zásadité části jsou disociovány do stejného stupně a molekula má 

proto nulový náboj (isoelektrický bod) [6]. 

3.2.2 Vliv teploty 

Teplota má vliv na rychlost adsorpce, protože snižuje viskozitu kapaliny a zvyšuje 

rychlost difůze. To má význam hlavně při adsorpci z plynného prostředí, kde je třeba 

dosáhnout rovnováhy rychle. Při adsorpci z kapalného resp. vodného prostředí je tento faktor 

méně důležitý. Celkové adsorbované množství látky se při zvyšování teploty poněkud  

snižuje [2]. 

3.2.3 Přítomnost dalších iontů 

Adsorbovatelnost stoupá s počtem nábojů iontu. Bazické adsorbenty (oxidy kovů) a 

kladně nabité povrchy adsorbují přednostně anionty. Adsorbenty kyselé (kyselina křemičitá, 

kaolin) a povrchy se záporným nábojem dávají přednost kationtům [2]. 
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3.2.4 Vliv rozpouštědla a adsorbátu 

Povaha rozpouštědla má značný vliv na adsorpci. Platí zde pravidlo o afinitě látek 

podobné polarity. Při použití polárního rozpouštědla (např. vody), bude adsorpce nejlépe 

probíhat na nepolárním sorbentu (např. aktivní uhlí). V opačném případě bude adsorpce 

z nepolárních rozpouštědel nejlépe probíhat na polárních (hydrofilních) sorbentech. Platí zde 

pravidlo Lundelinovo pravidlo, které tvrdí, že s rostoucím rozdílem mezi polaritou a 

rozpuštěné látky a rozpouštědla klesá její rozpustnost a roste schopnost adsorpce [6]. 

Podle Traubeho pravidla se adsorbované množství organické látky na nepolárních 

sorbentech (např. aktivní uhlí) zvyšuje s počtem uhlíkových atomů v uhlovodíkovém  

řetězci [6]. 

3.3 Mechanismus sorpce kovů 

Adsorpce kovů na různých sorbentech má v chemii a technologii velký význam. 

Značnou sorpční kapacitu vykazují nerozpuštěné látky a sedimenty v povrchových vodách. 

Sedimenty v přírodních vodách obsahují CaSO3, oxidy Fe, Al, Si, hlinitokřemičitany, aj. 

Kromě adsorbentu závisí adsorpce látek na jejich formě výskytu, tzn. zda je látka přítomná 

jako aniont, kationt nebo molekula bez náboje. S formami výskytu souvisí vliv hodnoty pH, 

která určuje náboj povrchu a formu výskytu adsorbované látky. U kovů jde především o různé 

hydroxokomplexy. Například rtuť může být v závislosti na hodnotě pH přítomná jako kationt 

Hg2+ a HgOH+, v molekulové formě jako [Hg(OH)2]
0 nebo jako anionty [Hg(OH)3]

- a 

[Hg(OH)4]
2-. Ionty kovů s větším nábojovým číslem a menším hydratačním poloměrem se 

sorbují lépe. Slabě kyselé kationty s nábojovým číslem jedna se sorbují teprve v silněji 

alkalickém prostředí.  Komplexotvorné ligandy mohou snižovat, ale i naopak zvyšovat 

adsorpci. Komplexy se mohou sorbovat trojím způsobem a to: povrch-kov-ligand,  

povrch-ligand-kov nebo povrch-kov-ligand-povrch. Většina ligandů ovlivňuje adsorpci 

negativně a mění hodnotu pH optimální pro adsorpci. Například Ni ve formě Ni2+ a pozitivně 

nabitých hydroxokomplexů se sorbuje lépe v alkalickém prostředí. Je-li nikl ve formě jako 

aniont, adsorbuje se lépe v kyselém prostředí. Adsorpce aniontů se zmenšuje se vzrůstající 

koncentrací jiných aniontů, protože se uplatňuje kompetitivní adsorpce. Adsorpce na 

hydratovaných oxidech FeIII  a MnIII-IV  je podstatně větší než na hydratovaných oxidech FeII a 

MnII. Proto se v redukčním prostředí desorbují kovy zadržené na hydratovaných oxidech kovů 

ve vyšších oxidačních stupních. Kromě kationtů a aniontů se adsorbují na různých sorbentech 

i neutrální molekuly sloučenin kovů, např.: [Hg(OH)2(aq)]0, [HgCl2(aq)]0 [8].  
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4. SORBENTY 

Sorbenty jsou tuhé materiály s rozvinutou porézní strukturou, schopné zachycovat z 

plynných nebo kapalných směsí některé složky [9]. 

4.1 Vlastnosti sorbentu 

- Specifický povrch: je důležitou veličinou pevné látky charakterizující velikost 

povrchu připadající na 1 g látky. Jednotkou je m2/g. Velikost povrchu lze stanovit 

z adsorpční izotermy vhodného plynu, z adsorpce roztoků, nebo z hodnot smáčecích 

tepel [2]. 

 
- Pórovitost: tato veličina charakterizuje celkový objem póru obsažený v 1 g látky a 

udává se v cm3/g.  Celkový objem pórů tuhé látky je možné zjistit jako rozdíl 

reciprokých hodnot zdánlivé a skutečné hustoty tuhé látky [2]. 

 
- Velikost póru: informace o rozměrech póru můžeme stanovovat různými způsoby [2] 

• metody optické - na mikroskopickém snímku výbrusu porézního materiálu lze 

přímo změřit velikost pórů 
• vtlačováním rtuti – rtuť nesmáčí povrch adsorbentu a za atmosférického tlaku 

nevstupuje do pórů 

• z hysterezní smyčky - na adsorpčních izotermách (adsorpční hystereze) 

 
- Chemické vlastnosti: nejvýznamnější vlastnosti je polarita adsorbentu. Jestli-že 

adsorbát bude nepolárního charakteru, pak bude mít tendenci adsorbovat látky 

nepolární a naopak. Účinnost adsorpce záleží na poměru počtu polárních a nepolárních 

míst na povrchu adsorbentu [1] 

4.2 Rozdělení sorbentu 

Sorbenty rozdělujeme podle polarity nebo kyselosti. Z hlediska molekulové adsorpce 

rozlišujeme sorbenty [8]: 

- Polární (např. silikagel, hydratované oxidy, hlinitokřemičitany): lépe se sorbují 

polární sloučeniny 

- Nepolární (např. aktivní uhlí, organické polymery): lépe se sorbují nepolární sorbenty 
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Z hlediska iontové adsorpce rozlišujeme sorbenty: 

- Zásadité (např. hydratované oxidy) 

- Kyselé (např. silikagel, křemičitany) 

Chování sorbentů z hlediska jejich „kyselosti“ nebo „zásaditosti“ závisí na hodnotě pH 

nulového náboje a na hodnotě pH prostředí. 

4.3 Typy sorbentů 

4.3.1 Aktivní uhlí 

Aktivní uhlí je průmyslově vyráběný uhlíkatý produkt s pórovitou strukturou a velkým 

vnitřním povrchem. Vyrábí se karbonizací, popřípadě aktivací uhlíkem materiálu obvykle 

rostlinného původu, jako je dřevo, uhlí, rašelina, mandlové a kokosové skořápky [1].  

Aktivace je výrobní proces, při kterém dochází k přeměně nepórovitých uhlíkatých 

materiálů na mikrokrystalický uhlík s velkým obsahem póru o různých velikostech. Aktivaci 

materiálu můžeme provádět dvěma způsoby [10]: 

 

- Aktivace v plynné fázi: aktivuje se vodní párou nebo oxidem uhličitým při teplotách 

700 až 1000 °C. Dochází k odstranění dehtových zplodin karbonizace z prostorů a 

vytváří se požadovaná struktura pórů, které jsou jemně pórovité (mikropóry) [10]. 

 
- Chemická aktivace: na surovinu se působí dehydratačním činidlem (např. chloridem 

zinečnatým nebo kyselinou fosforečnou) a při zahřívání na 400 - 600 °C se aktivuje. 

Tímto vznikají širokopórovité druhy aktivního uhlí [10]. 

Póry v aktivním uhlí rozdělujeme do tří skupin, které jsou uvedeny v tabulce č. 2: 
 

Tabulka č.2 - Rozdělení póru v aktivním uhlí [10] 

Druhy pórů poloměr (nm) objem (cm3/g) 

mikropóry menší než 1 0,15 až 50 

mezopóry 1 až 25 0,02 až 0,10 

makropóry větší než 25 0,2 až 0,5 
 

 

Aktivní uhlí je nepolární sorbent, který je podle předpokladů vhodný pro sorpci 

především nepolárních organických látek a neelektrolytů. A však při styku s vodou nabývá 

jeho povrch za určitých okolností polárního charakteru a je proto také vhodný pro adsorpci 

polárních látek, jako jsou kovy [8]. 
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O adsorpčních schopnostech rozhoduje velikost póru, měrný povrch a chemická 

reaktivita povrchu. Zejména specifická adsorpce elektrolytů značně závisí na chemických 

vlastnostech povrchu aktivního uhlí [8].  

Aktivní uhlí můžeme rozdělit na tzv. H-uhlí (H – high) a L-uhlí (L – low), které se od 

sebe liší povrchovým nábojem. Povrch H-uhlí  má převážně kladný náboj a sorbuje především 

anionty. Aktivace H-uhlí se provádí při vysokých teplotách (přibližně 1000 °C) za přítomnosti 

kyslíku a dochází tak k tvorbě různých povrchových skupin obsahující kyslík označující se 

CxO a mohou reagovat s vodou podle rovnice [8]: 

    ��� � ��� � ���� � 2��
         (1) 

Podle této rovnice hodnota pH vody vzrůstá a povrch získává převážně kladný náboj, 

který je vysvětlován přítomnosti karboniového iontu. Hodnota pH u H-uhlí se pohybuje 

v rozmezí 7 – 8, je tedy zásaditého charakteru. Mezi H-uhlí patří např. Norit a Filtrasorb [8]. 

L-uhlí  je kyselého charakteru, jeho hodnota pH se pohybuje v rozmezí 3 – 4 a je 

vhodné pro adsorpci kationtů. Mezi L-uhlí patří např. Carboraffin a Nuchar a jejich povrch 

má aromatický charakter. L-uhlí se aktivuje při nízkých teplotách v rozmezí 200 °C až 400 °C 

za přítomnosti kyslíku a na jeho povrchu dochází ke vzniku např. karboxylových nebo 

fenolových skupin, které udělují povrchu ve vodných roztocích převážně záporný náboj podle 

rovnice [8]: 

       � � � ���� � � � � ���
 � ��        (2) 

Při odstraňování kovů se uplatňují různé mechanismy, zejména fyzikálně chemické 

procesy a chemisorpce. Aktivní uhlí může mít i redukční účinky. To bylo pozorováno např. u 

CrVI, který byl při adsorpci na aktivním uhlí redukován na CrIII . Tím se vysvětluje účinné 

odstranění jak Cr3+ a pozitivně nabitých hydroxokomplexů, tak i aniontu CrO��
  na stejném 

typu uhlí [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Obrázek 1: aktivní uhlí [11] 
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4.3.2 Hlinitok řemičitany 

Z hlediska fyzikální chemie povrchů mají v hydrochemii a technologii vody největší 

význam jíly, které vznikají zvětráváním křemičitanových hornin. Jsou hlavními nositeli 

koloidních vlastností půd. Jíl o velikosti částic pod 2 µm se nazývá fyzikální jíl a o velikosti 

částic pod 0,1 µm se označuje jako koloidní jíl. Během zvětrávání se postupně tvoří různé 

jílové minerály [8]: 

 

Živce → illit → montmorillonit → kaolinit → hydrargillit 

 

Jílové minerály se skládají z křemičitanových tetraedrů a hlinitanových oktaedrů a liší 

se vzájemným uspořádáním. Podle vzájemného uspořádání těchto struktur se jílové minerály 

dělí na několik skupin: allofanovou, kaolinovou, allitickou, montmorillovou a skupinu 

chloridů. Příkladem mohou být tyto minerály: kaolinit Al2Si2O5(OH)4, anortit CaAl2Si2O8, 

albit, NaAlSi3O8, montmorillonit Al2Si4O10(OH)2 aj. Montmorillonit je podstatnou součástí 

bentonitu, který se někdy používá při úpravě vody čířením [8]. 

Jílové minerály mají koloidní charakter. Nositelem výměnných vlastností těchto 

hlinitokřemičitanů jsou povrchové hydroxidové skupiny. V přírodních vodách s hodnotami 

pH obvykle v rozmezí 6 až 8 se jílové minerály chovají převážně jako měniče kationtů, 

protože náboj jejich povrchu je většinou záporný. Jílové minerály vyměňují např. ionty Ca2+ 

v roztoku za ionty Na+ z krystalové mřížky. Touto skutečností lze vysvětlit proč je u 

některých podzemních vod, které jsou ve styku s jíly, porušeno kvantitativní zastoupení 

kationtů v pořadí Ca-Mg-Na za pořadí např. Na-Ca-Mg. Měrný povrch jílových minerálů se 

pohybuje obvykle v desítkách m2/g [8].  

Samostatnou skupinu tvoří hlinitokřemičitany s trojrozměrnou strukturou, kde 

můžeme zařadit např: živce a zeolity, které jsou vulkanického původu. Zeolity se liší od živců 

tím, že obsahují hydratační vodu. V jejích krystalové struktuře vznikají dutiny spojené 

kanálky, čímž vzniká velký měrný povrch. Zeolity vykazují značnou adsorpční kapacitu a 

považujeme je za měniče iontů přírodního původu. Mezi přírodní zeolity patří analcin, 

mordenit, klinoptilolit, které lze účinně využít k odstraňování toxických kovů (např. Pb, Cd, 

Cr, Hg) z prostředí. Zeolity můžeme také vyrábět i synteticky tavením hlinitanů s křemičitany 

alkalických kovů, např. SASIL, 2Na2O· 4SiO2·2Al2O3·8H2O [8].  
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4.3.3 Silikagel 

Silikagel je granulovitá, pórovitá forma oxidu křemičitého (SiO2), která je vyráběná 

synteticky. Výroba silikagelu spočívá v hydrolýze rozpustných křemičitanů alkalických kovů 

kyselinami, popřípadě kyselými solemi. Nejčastěji se k výrobě používá křemičitan sodný, 

který bývá zastoupen Na2O a SiO2 v poměru 1:3 a kyselina sírová, podle rovnice [1]: 

 

 Na2O(SiO2)3 + H2SO4 = Na2SO4 + 3SiO2 · H2O        (3) 

 

Výsledný sorbent může mít tvar zrn nebo kuliček, které jsou velmi tvrdé a je buď 

barevný, nebo bezbarvý. Podle podmínek přípravy (podle pH, poměr mezi rychlostí 

polymerace a rychlostí kondenzace), se získá silikagel o různých velikostech póru. 

V neutrálním a alkalickém prostředí se vytváří hruběji pórovitý produkt a v kyselém prostředí 

vzniká produkt s jemnějšími póry. Měrný povrch se pohybuje kolem 800 m2/g.  Běžný 

silikagel pojme množství vody odpovídající přibližně 20 % jeho hmotnosti. Po nasycení 

vodou může být regenerován (vysušen) ohřátím na 150˚ C. Silikagel byl úspěšně použit při 

odstraňování těžkých kovů (Pb2+, Cu2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+) z odpadních vod [12,13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Aluminia 

Aluminia je název pro skupinu látek, které obsahují jako hlavní složku oxid hlinitý 

(Al 2O3). Největší uplatnění jako sorbenty jsou tzv. aktivovaná aluminia a aktivovaný bauxit. 

Principem aktivace je dehydratace a rekrystalizace trihydrátu α-aluminy  

(α-Al 2O3·3H2O) nebo z gelu monohydrátu (α-Al 2O3·H2O), za působení teploty. Tímto 

postupem dojde k vytvoření póru o různých velikostech. Povrch aluminy je překvapivě 

Obrázek 2: čirý silikagel [13] 
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komplikovaný, protože obsahuje centra oxidačních i redukčních vlastnosti a centra bazického 

a kyselého charakteru. Měrný povrch aktivovaného alumina se pohybuje kolem 250 až 350 

m2/g. Aktivovaná aluminia jsou univerzálním sorbentem (polární a nepolární) a mohou se 

aplikovat pro odstraňování různých znečišťujících látek, jako jsou např.: HCl a HF z plynů a 

kapalin, kyselých plynů (COS, CO2, H2S, CS2) z uhlovodíků a také těžkých kovů (As5+) 

z odpadních vod [1,12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Bentonit 

Bentonit je měkká velmi jemnozrnná nehomogenní hornina složená z podstatné části 

z jílového minerálu montmorillonitu, která vznikla většinou zvětráváním produktů bazického 

vulkanismu. Montmorillonit je nositelem charakteristických vlastností bentonitu - značná 

sorpční schopnost charakterizovaná vysokou hodnotou výměny bází (schopností přijímat 

z roztoků určité kationty a uvolňovat za ně ze své molekuly Mg, někdy i Ca a alkálie) vysoká 

plasticita a vaznost. Bentonit dále obsahuje další jílové minerály (kaolinit, illit, beidellit),  

Fe-sloučeniny, křemen, živce, sopečné sklo atd. [15]. 

Bentonit se využívá jako sorbent (odbarvování, katalyzátory, rafinace, filtrace, 

vysoušedla, čištění odpadních vod, nosiče pesticidů). Při čištění odpadních vod se využívá 

bentonitů jako sorbentu ropných nečistot, těžkých kovů, barvicích pigmentů atd. [15,16]. 

 

  

 
Obrázek 3: aluminia [14] 

 
Obrázek 4: bentonit [16] 
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4.3.6 Zeolity 

Zeolity jsou přírodní i syntetické krystalické hlinitokřemičitany s trojrozměrnou 

strukturou skládající se z tetraedrů SiO4 a AlO4 vzájemně propojených společně sdílenými 

kyslíkovými atomy. Dnes je již popsáno přes 170 krystalových struktur, z nichž je většina 

připravena synteticky. Nejznámější vyráběné syntetické hlinitokřemičitany jsou zeolity typu 

A, X a Y. Zeolity typu A jsou na trhu nabízené hlavně v modifikacích s kationty draslíku, 

vápníku a v základní modifikaci s kationty sodíku. Zeolity X v sodné a vápenaté formě a 

zeolity typu Y v sodné formě. Zeolity se vyrábějí také s jinými kovy a různými kombinacemi 

kovů nebo dekationizované (kov je nahrazen vodíkovým kationtem) pro speciální  

adsorpčně-separační a katalytické procesy [17, 18]. 

     

 

 

 

 

 

 

a) zeolity typu A; b) zeolity typu X a Y 

4.3.7 Jíly 

Jíl je usazená hornina nezpevněná složená z hmoty tvořenou jílovými minerály a 

dalšími příměsi (jiné minerály, úlomky hornin), s velikostí jednotlivých zrn pod 2 µm (50 %). 

Hornina má různou barvu závislou na obsahu příměsí. Jílové minerály mají pozoruhodnou 

schopnost přijímat do své vlastní krystalové struktury velké organické molekuly, polymery 

nebo velké komplexní ionty. Tak vznikají umělé struktury s různými fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi, které lze navíc upravit podle potřeby. Další neméně významnou 

předností jílových minerálů je jejich nízká cena ve srovnání s cenou jiných látek obdobných 

vlastností [19]. 

Jílové minerály se využívají jako selektivní sorbenty (tj. zachytávání určitých 

znečišťujících látek) a katalyzátory, které jsou založeny na interakci velkých komplexních 

kationtů v mezivrstevním prostoru silikátů. Tyto kationty působí v mezivrství jako pilíře 

a mezi nimi vznikají dutiny vhodné pro sorpci velkých organických molekul, např. nečistot 

     
Obrázek 5: zeolity [18] 
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z vodního prostředí, jako jsou polychlorované bifenyly či aromatické uhlovodíky. Které látky 

bude sorbent pohlcovat, je v podstatě dáno rozměry interkalovaného celku [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Biologické odstraňování kovů 

Biosorpce je proces, ve kterém mikroorganizmy pasivně, tedy bez požadavku na 

energii, odstraňují kovy, metaloidy a radionuklidy. Biomasa (baktérie, vláknité houby, 

kvasinky, řasy), kterou můžeme odstranit těžké kovy, může být často tvořena neživými 

preparáty. Proces biosorpce je velmi rychlý a poměrně účinný. Byla prokázána biosorpce u 

těchto látek: U, Zn, Cd, Co, Ni, Cu, Hg, Th, Cs, Au, Ag, Sn a Mn [21]. 

  

 
Obrázek 6: jíl [19] 
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5. TESTOVÁNÍ SORBENTU A JEHO CHARAKTERISTIKA 

5.1 Adsorpční rovnováha 

Rovnovážný stav nastává v okamžiku, kdy dojde k rozdělení adsorbované látky mezi 

sorbent a prostředí. Tento stav můžeme vyjádřit adsorpční izotermou, kterou lze získat 

teoretickým odvozením, nebo experimentálně. Pro vyjádření experimentální (empirické) 

izotermy existují dva způsoby [1,2,6]: 

 

- 1. způsob: v několika nádobách mícháme při konstantní teplotě po dobu, která je 

dostatečná k ustavení rovnováhy, směs roztoku a adsorbentu. Poté volíme různé 

počáteční koncentrace látky v roztoku (c0) a stejné množství adsorbentu m [6]. 

 
- 2. způsob: tento způsob se volí častěji při čištění odpadních vod. K několika roztokům 

o stejné počáteční koncentraci látky v roztoku (c0) přidáme stejné množství adsorbentu 

m [6]. 

 

Poté co dosáhneme adsorpční rovnováhy, oddělíme sorbent z roztoku, změříme 

rovnovážnou koncentraci ck a vypočítáme adsorbované množství a [6]. 

 

          � � ��·���
���
�          (4) 

Kde: 

 V -  je objem roztoku (l) 

c0  -   je výchozí koncentrace látky v roztoku 

ck  - je koncentrace látky v roztoku po dosažení adsorpční rovnováhy   

m - je hmotnost adsorbentu 

5.2 Adsorpční izotermy 

Adsorpční izoterma je nejčastější forma, kterou se zaznamenávají data o adsorpci. 

Odpovídá totiž běžnému uspořádání experimentálních měření adsorpce. Adsorpci měříme za 

stále teploty, při různých tlacích [2]. 
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5.2.1 Freundlichová izoterma 

Freundlichova izoterma je příkladem empirické izotermy, která byla formulována na 

základě naměřených dat [2]: 

        � � � · ��/          (5) 
 
Kde: 

a – adsorbované množství  

p – je rovnovážný tlak plynu 

k a n – jsou konstanty, které jsou závislé na druhu plynu 

Hodnota konstanty k klesá s rostoucí teplotou, konstanta n je vždy větší než jedna a 

s rostoucí teplotou se blíží jedné [22].  

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Langmuirová izoterma 

Langmuir vycházel na základě kinetických úvah z těchto předpokladů [23]: 

- adsorptiv vytvoří na povrchu adsorbentu pouze jednu vrstvu molekul 

(monomolekulární adsorpce) 

- adsorpce probíhá na všech místech povrchu adsorbentu stejně 

- adsorbované molekuly se navzájem neovlivňují  

Lungmuirovou izotermu můžeme tedy vyjádřit vztahem: 

 

     � � �� · !·"
��!·"  nebo "

' � �
'(·! � "

'(
     (6, 7) 

 

  

 
Obrázek 7: Freundlichová adsorpční izoterma [22] 
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Kde: 

a – je naadsorbovaného množství  

p – rovnovážný tlak plynu 

b – je konstanta funkci teploty 

am – má význam adsorbovaného množství potřebného k úplnému pokrytí povrchu 

            monovrstvou 

V případě, že adsorpce bude probíhat při nízkém tlaku ) · � * 1, bude mít rovnice 

tvar: 

      � � �� · ) · �         (8) 

V opačném případě, kdy adsorpce bude probíhat při vysokých tlacích ) · � , 1, 

adsorbované množství blíží hodnotě � � �� [23]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.3 B. E. T. izoterma (Brunauer-Emmet-Tellerova) 

B.E.T. izoterma se používá pro více vrstvou (polymolekulární) adsorpci. Tato rovnice 

vznikla odvozením Lungmuirove izotermy. Pánové Brunauer, Emmet a Teller při sestavování 

rovnice brali v úvahu, že při adsorpci se na první naadsorbované vrstvě molekul  vytváří další 

vrstvy vlivem mezimolekulárních sil. V případě, že počet naadsorbovaných vrstev je 

neomezený, využívá se vztahu [2]: 

 

   � � �� · �·"
-�"�
"�·.����
��· /

/�0         (9) 

  

 
Obrázek 8: Lungmuirová adsorpční izoterma [23] 
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Kde: 

a – je adsorbované množství 

am – množství adsorbované na 1 g 

p0 – je tense nasycených par adsorptivu při dané teplotě 

p – rovnovážný tlak plynu 

c – je konstanta, kterou lze vyjádřit vztahem:  

        1 � 2
�34
35�/67        (10) 

q1 je adsorpční teplo v první naadsorbované vrstvě a qk je adsorpční teplo v dalších 

naadsorbovaných vrstvách [24]. 

Pro omezený počet vrstev má B.E.T. rovnice tvar: 

 

         � � �� · �·"89:
��
"89:� · ;�
� ���·"89:� ·"89:<=4

����
��·"89:
�·"89:<=4 >     (11) 

 

Kde: 

a – je adsorbované množství 

am – množství adsorbované na 1 g 

prel – je relativní tlak (p/p0) 

n - je počet vrstev, které se mohou adsorbovat 

c – je konstanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) pro |qa| > |qk| (C > 1); (b) pro |qa| < |qk| (C < 1) 

  

 
Obrázek 9: B. E. T. izotermy pro vícevrstvou adsorpci [24] 
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5.3 Kinetika adsorpce 

Rychlost adsorbování vyjadřuje časový průběh, ve kterém dochází ke snižování 

koncentrace rozpuštěné látky z roztoku při styku se sorbentem. Rychlost adsorpce může být 

omezována [1]: 

- transportem adsorbátu k povrchu adsorbentu (vnější difuze) 

- difuzi adsorbátu v pórech adsorbentu (vnitřní difuze) 

- vlastní adsorpci adsorbátu na vnitřním povrchu adsorbentu  

Pro rychlost adsorpce byl odvozen vztah, který vyjadřuje zbytkovou koncentraci adsorbátu v 

roztoku v závislosti na čase [1]: 

 

     ? � �
@ ln ���
�8�·��B
C�

��B
�8�·��8
C�       (12) 

 

Kde: 

ρ – hodnota zbytkové koncentrace adsorbátu v roztoku 

t – celkový čas 

c0 - koncentrace adsorbátu v roztoku v čase 0 (mg/dm3) 

ct - koncentrace adsorbátu v roztoku v čase t (mg/dm3) 

cr - je koncentrace roztoku adsorbátu v roztoku po dosažení rovnováhy 

β – konstanta (má rozměr koncentrace) 
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6. TĚŽKÉ KOVY 

Těžké kovy jsou chemické prvky, mezi které patří zejména přechodné kovy, některé 

polokovy, lanthanoidy a aktinoidy. Existuje mnoho různých definic, některé vyčleňují těžké 

kovy podle hustoty, jiné podle protonového čísla nebo atomové hmotnosti či podle toxicity. 

Mezi těžké kovy lze zařadit beryllium, které je pro organismus velmi jedovaté, stejně tak jako 

nejtypičtější těžké kovy jako měď, kadmium, rtuť, olovo a mnohé další. Zejména olovo v 

olovnatém benzínu patří mezi těžké kovy, které znečišťují životního prostředí. Těžké kovy se 

ukládají v organismech (rostlinách i živočiších) a po jejich smrti se stávají potravou jiných 

živočichů až člověka, pro kterého je větší koncentrace těžkých kovů v organismu  

smrtelná [25]. 

6.1 Arzen (As) 

6.1.1 Základní charakteristika 

Arsen je polokov vyskytující se ve třech alotropických modifikacích: žlutá, černá a 

šedá. Chemicky je velmi podobný fosforu, může ho nahrazovat v některých biochemických 

reakcích. Ve sloučeninách je stálý v oxidačních stavech 3-, 3+ a 5+ [26]. 

6.1.2 Vlastnosti 

Polokovový prvek, který se ve svých sloučeninách vyskytuje v mocenství: As3-, As3+ a 

As5+. Elementární arsen se vyskytuje ve čtyřech barevných allotropních modifikacích: žlutý, 

šedý, hnědý a černý arsen. Toxické vlastnosti sloučenin arsenu byly známy již ve starověku. 

Za objevitele prvku je označován středověký alchymista Albertus Magnus, který kolem roku 

1250 poprvé izoloval elementární arsen [27]. 

6.1.3 Výskyt 

Arsen je v zemské kůře značně vzácným prvkem. Průměrný obsah činí pouze 2 - 5 

ppm (mg/kg). V mořské vodě je jeho koncentrace mimořádně nízká, pouze 0,003 mg As/l. 

Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom arsenu přibližně miliarda atomů vodíku. 

Nejvýznamnější rudou arsenu je směsný sirník železa a arsenu, arsenopyrit (FeAsS) a také 

löllingit (FeAs2). Mezi další sirníky arsenu patří např. realgar, AsS a auripigment As2S3.  
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V horninách se vyskytuje jako příměs v rudách niklu, kobaltu, antimonu, stříbra, zlata a 

železa a bývá obsažen jako stopová příměs v mnoha ložiscích uhlí [27]. 

6.1.4 Toxicita 

Toxicita a způsob absorpce sloučenin arsenu organismem závisí na rozpustnosti 

sloučeniny. Velmi málo rozpustný sulfid arsenitý je netoxický. Kovový arsen je nejedovatý, 

v organismu je však metabolizován na toxické látky. Všechny ostatní látky obsahující arsen 

jsou jedovaté. Arsen vázaný v organických látkách je obvykle méně toxický než arsen 

z anorganických sloučenin. Sloučeniny As3+ jsou asi pětkrát až dvacetkrát toxičtější než As5+.  

Člověk přijímá arsen z 70% v potravě, 29% v pitné vodě a 1% ze vzduchu. Většina arsenu 

v potravě je však přítomna ve formě organických komplexů, které jsou méně toxické. Arsen 

je karcinogen, způsobuje rakovinu plic a kůže a zvyšuje pravděpodobnost nádorů jater, ledvin 

a močového měchýře. Vysoké akutní expozice As poškozují buňky nervového systému, jater, 

ledvin, žaludku, střev a pokožky. Inhalační expozice se projevuje bolestí v krku a 

podrážděním plic. Je pravděpodobné, že vysoká orální expozice během těhotenství poškozuje 

plod. Nižší dávky mohou způsobit podráždění trávicího ústrojí, sníženou tvorbu červených a 

bílých krvinek, nepravidelnou srdeční činnost, poškození cév aj. Pro chronickou orální 

expozici jsou charakteristické především změny na pokožce, může dojít k vypadávání vlasů a 

nehtů. Častý je také úbytek váhy a anemie. Poškození jater může mít za následek až cirhózu. 

Dochází k abnormalitám na elektrokardiogramu a k nemocem cév [26]. 

6.1.5 Riziko na životní prostředí 

Arsen se do vzduchu uvolňuje především lidskou činností. Z ovzduší se potom buď 

spadem, nebo vymytím deštěm dostává do půdy nebo vody, kde může přetrvávat velice 

dlouhou dobu, protože má značnou schopnost kumulovat se v sedimentech. Arsen tvoří hlavní 

složku některých minerálů rozšířených po celém světě. Voda z oblastí velkého výskytu těchto 

minerálů muže obsahovat nadprůměrné koncentrace As. Arsen se nachází také v uhlí. 

Průměrná koncentrace je 0,5-100 mg/kg, u českého hnědého uhlí až 1,5 g/kg.  

Ve vodách se arsen vyskytuje v oxidačním stupni 3+ a 5+ nebo organicky vázaný. Vzhledem 

k rozdílným oxidačně-redukčním podmínkám dochází ve vodách hlubších nádrží a jezer 

k vertikální stratifikaci As3+ a As5+. Ve svrchní vrstvě vody (epilimnion) dochází k postupné 

oxidaci na As5+, biologickou činností fytoplanktonu vznikají methylderiváty a arsen se 
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sorbuje na hydratované oxidy Fe a Mn. Ve spodní vrstvě vody (hypolimnion) se arsen naopak 

uvolňuje z hydratovaných oxidů Fe a Mn a při destrukci biomasy. Dochází také k postupné 

redukci na As3+. V sedimentech se As sráží jako málo rozpustné sulfidy. Redoxní reakce 

probíhají chemickou nebo biochemickou cestou, avšak rychlost oxidace rozpuštěným 

kyslíkem i redukce v anoxických podmínkách je velmi malá. Proto dosažení rovnovážného 

stavu trvá ve stojatých vodách poměrně dlouho a As3+ lze proto prokázat i v oxických 

podmínkách epilimnia a As5+ naopak i v anoxických podmínkách hypolimnia.  

Arsen se může zapojovat do potravního řetězce a patří mezi inhibitory biochemických reakcí. 

Některé ryby a mušle obsahují zvýšené množství As, ale v málo toxické organické  

formě [26]. 

6.2 Chrom (Cr) 

6.2.1 Základní charakteristika 

Chrom je stříbrobílý kov s vysokou teplotou tání (1907 ºC). Vyskytuje se ve všech 

oxidačních stavech od –2 do +6, ale pouze stavy 0 (kovový chrom), 2+, 3+ a 6+ jsou běžné. 

Ve sloučeninách je nejstálejší v oxidačním stavu Cr3+, sloučeniny Cr6+ (chromany) vykazují 

silné oxidační účinky. Čistý chrom je nestálý v kyslíkové atmosféře, kde se okamžitě tvoří 

tenká vrstvička oxidu, která je nepropustná pro kyslík a kov tak chrání [28]. 

6.2.2 Vlastnosti 

Chrom je nejtvrdším elementárním kovem a vyznačuje se mimořádně nízkou 

reaktivitou a vysokou chemickou odolností. Byl objeven roku 1797 Louisem Nicolasem 

Vauquelinem. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře. Ve 

sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Cr3+ a Cr6+, sloučeniny Cr2+ jsou silnými 

redukčními činidly a za normálních podmínek jsou oxidovány vzdušným kyslíkem na 

trojmocné. Některé jeho sloučeniny mají oxidační číslo Cr4+. Přes svoji značnou chemickou 

stálost se chrom pomalu rozpouští v neoxidujících kyselinách (kyselina chlorovodíková), 

zatímco kyseliny s oxidačním působením povrch kovu pasivují. Chrom se oxiduje při 

zahřívání v kyslíkovém plameni nebo s oxidačními činidly, jako jsou dusičnany nebo 

chlorečnany. Přímo se také slučuje s halogeny, se sírou, dusíkem, uhlíkem, křemíkem, borem 

a některými kovy, avšak teprve za žáru [29]. 
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6.2.3 Výskyt 

Chrom patří mezi prvky s poměrně značným zastoupením na Zemi i ve vesmíru. V 

zemské kůře činí průměrný obsah chromu kolem 0,1 – 0,2 g/kg. V mořské vodě se jeho 

koncentrace pohybuje pouze na úrovni 0,05 mikrogramů v jednom litru. Předpokládá se, že ve 

vesmíru připadají na jeden atom chromu přibližně 3 miliony atomů vodíku. V přírodě se 

chrom vyskytuje velmi často současně s rudami železa například jako ruda chromit, chemicky 

podvojný oxid železnato-chromitý FeO · Cr2O3. Dalším důležitým minerálem chromu je 

krokoit, chemicky chroman olovnatý PbCrO4. Malá množství chromu přispívají k zabarvení 

drahokamů smaragdu a rubínu. Největším světové zásoby chromu jsou v Jihoafrické 

republice, která vyrábí přibližně polovinu veškeré světové produkce tohoto kovu. Dalšími 

význačnými producenty chromu jsou Kazachstán, Indie a Turecko [29]. 

6.2.4 Toxicita 

Toxicita dvou oxidačních stavů Cr3+ a Cr6+ je rozdílná. Cr3+ patří mezi esenciální 

stopové prvky zúčastněné v metabolismu savců. Zvyšuje účinnost inzulínu a pomáhá tak 

udržovat metabolizmus glukózy, cholesterolu a tuků. Nedostatek chromu může vyvolat 

únavu, stres, úbytek váhy a snížení schopnosti těla odstraňovat glukózu z krve. Dobrým 

zdrojem chromu je čerstvá strava a pivní kvasinky. Cr3+ je zdraví prospěšný jen do určitého 

množství, při vyšších dávkách je zdraví škodlivý. Inhalační expozice může mít nepříznivé 

účinky na respirační systém a může působit i na imunitní systém. U citlivých jedinců může 

inhalace vysokých dávek vyvolat až astmatický záchvat. Při orální expozici mohou hodně 

vysoké dávky vést k žaludečním potížím a vředům, křečím, k poškození ledvin a jater i ke 

smrti. Sloučeniny Cr6+ jsou výrazně toxičtější než Cr3+. Krátkodobá vysoká expozice má 

nepříznivé účinky v místě kontaktu: např. vředy na kůži při dotyku, podráždění nosní sliznice 

a perforace nosní přepážky při inhalaci, podráždění trávicího ústrojí po orální expozici. Může 

také nepříznivě působit na ledviny a játra. Inhalace prachů sloučenin Cr6+ vyvolává 

astmatické potíže. Dlouhodobé působení se projevuje tvorbou vředů a nádorů nosní dutiny, 

plic a zažívacího traktu a leptavým účinkem na kůži a sliznice, může dojít k proděravění nosní 

přepážky. Kontakt kapalin a pevných látek s obsahem Cr6+ může vést ke tvorbě kožních 

vředů, u alergických jedinců také k zarudnutí kůže a svědění. Chrom je klasifikován jako 

lidský karcinogen, způsobující rakovinu plic. Významným protijedem je kyselina askorbová 

(známá jako „vitamin C“), která Cr6+ redukcí převádí na netoxické sloučeniny Cr3+ [28]. 
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6.2.5 Riziko pro životní prostředí 

Chrom s oxidačním číslem 6+ je výrazně toxičtější než s číslem 3+, v přítomnosti 

organických látek se však rychle transformuje na Cr3+. Cr3+se poměrně silně váže na částice 

půdy, proto se ve vodě rozpouští pouze malé množství Cr3+. Některé sloučeniny chromu jsou 

vysoce toxické a karcinogenní. Emise chromu do prostředí, kde se může akumulovat 

například v zeminách či sedimentech, jsou proto velmi nežádoucí, protože z takových 

rezervoárů může být chrom například změnou vnějších podmínek i za mnoho let uvolněn a 

způsobit závažné škody a zdravotní rizika [28]. 

6.3 Olovo (Pb) 

6.3.1 Základní charakteristika 

Olovo lesklý měkký stříbrošedý kov s velkou odolností vůči korozi. Je velmi kujný a 

tažný a špatně vede elektřinu. Má poměrně velkou hustotu (11,34 kg/m3). Taje již při teplotě 

327,4 ºC. Přídavkem malého množství jiného kovu, např. antimonu, se stává tvrdším. Olovo 

vytváří sloučeniny s mocenstvím 2+ a 4+. Nejstálejší jsou přitom sloučeniny dvojmocného 

olova [30]. 

6.3.2 Vlastnosti 

Nízkotavitelný, měkký, velmi těžký, toxický kov, používaný člověkem již od 

starověku. Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství: Pb2+ a Pb4+. Za normálních podmínek 

je olovo odolné a neomezeně stálé vůči atmosférickým vlivům. V kompaktním stavu se na 

vlhkém vzduchu příliš nemění, pouze zvolna ztrácí lesk a tvoří se na něm šedobílá vrstva 

oxidů, hydroxidů a uhličitanů. Dobře se rozpouští především v kyselině dusičné, 

koncentrovaná kyselina sírová jej naopak pasivuje a olovo s ní nereaguje. Kovové olovo 

velmi dobře pohlcuje rentgenová záření a slouží proto k odstínění zdrojů tohoto záření v 

chemických a fyzikálních aparaturách a především v lékařství při ochraně obsluhy běžných 

medicinálních rentgenů. Polotloušťka olova činí 12 centimetrů. Jeho slitiny s cínem, 

antimonem nebo stříbrem vykazují výborné vlastnosti při mechanickém spojování kovových 

předmětů pájením a jako pájky jsou doposud široce používány [31]. 
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6.3.3 Výskyt 

Olovo je v zemské kůře zastoupeno poměrně řídce, průměrný obsah činí pouze 12 - 16 

ppm (mg/kg). Přesto je však jeho obsah větší, než by bylo možno očekávat podle jeho 

umístění v periodické tabulce prvků. Důvodem pro tento fakt je to, že izotopy olova jsou 

konečným produktem radioaktivních uranových a thoriové rozpadových řad a obsah olova se 

v zemské kůře postupně zvyšuje. V mořské vodě činí jeho koncentrace pouze 0,03 

mikrogramu v jednom litru. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom olova 

přibližně 10 milionů atomů vodíku. Elementární olovo se v přírodě vyskytuje pouze vzácně. 

Nejběžnějším minerálem a zároveň olověnou rudou je sulfid olovnatý, galenit PbS. Dalšími 

méně běžnými minerály olova jsou cerusit, uhličitan olovnatý PbCO3 a anglesit, síran 

olovnatý PbSO4. Dále se olovo často vyskytuje jako doprovodný prvek v rudách zinku a 

stříbra [31]. 

6.3.4 Toxicita 

Olovo se může do lidského organismu dostávat ze vzduchu plicní inhalací, odhaduje 

se, že 30% olova v krvi se dostalo do těla inhalačně. Další cestou je příjem prostřednictvím 

potravin. Příjem potravou je zodpovědný za přibližně 60% olova, dalších 10% se do těla 

dostane s pitnou vodou. Příjem z půdy lze uvažovat pouze u malých dětí. U dospělých osob se 

trávicím ústrojím vstřebává až 20% přijatého množství. U těhotných žen a malých dětí 

vstřebávání stoupá až na 70%. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky 

exponován i plod. V krvi olovo zůstává 28 – 36 dní. Poločas setrvání olova v kostech je 

řádově desítky let. Depozice v kostech je potenciálním zdrojem nebezpečí, protože z kostí 

olovo snadno přechází zpět do krve – zejména při změně fyziologického stavu (těhotenství, 

laktace, chronická onemocnění). Dospělý člověk je schopen vyloučit 50–60% vstřebaného 

olova za dobu řádově týdnů a z dlouhodobého hlediska může vyloučit až 99%. U dětí je 

schopnost vylučování olova výrazně snížena. U dětí do 2 let zůstává v těle přibližně třetina 

vstřebaného olova. Expozice olovem vede k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, 

nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Akutní poškození nervové soustavy 

nastává při koncentraci olova v krvi v rozsahu 0,5–3 mg/l. Poškození nervové soustavy se 

projevuje podrážděností, poruchami pozornosti a paměti, bolestmi hlavy, svalovým třesem, 

halucinacemi, prodloužením reakčního času, poklesem IQ a rychlosti vedení nervového 

vzruchu. U dětí může být koncentrace olova v krvi nad 0,8 mg/l příčinou akutní encefalopatie 
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a v krajním případě může způsobit i smrt. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým 

poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí (koncentrace i menší než 0,25 mg/l mohou 

způsobit pokles IQ o 2–7 bodů). Při velkých expozicích dochází k oslepnutí, poškození 

mozku, křečím i ke smrti. Olovo negativně zasahuje do vývoje plodu a patrně ovlivňuje i jeho 

životaschopnost. Expozice plodu nízkými dávkami olova se projevuje poklesem porodní 

váhy, předčasnými porody, zpožděním vývoje a změnami chování dítěte. Expozice mužů 

olovu (>0,66 mg/l) způsobuje velký pokles počtu spermií (patrně v souvislosti s negativním 

působením na metabolizmus testosteronu). Je pravděpodobné, že olovo nepříznivě ovlivňuje 

imunitní systém. Olovo je klasifikováno jako pravděpodobný lidský karcinogen plic a  

ledvin [30]. 

6.3.5 Riziko pro životní prostředí 

Olovo se ve vzduchu váže na prachové částice, které mohou být inhalovány, smyty 

deštěm do půdy či vody nebo se mohou usazovat na vegetaci. Přibližná doba setrvání olova v 

atmosféře je asi 10 dní. V neznečištěných vodách je koncentrace olova poměrně nízká z 

důvodu malé rozpustnosti sloučenin olova. V přítomnosti jílů za pH 5–7 se většina olova sráží 

a sorbuje ve formě rozpustných hydroxidů. Rozpuštěné olovo také může vytvářet organické 

komplexní sloučeniny, které se sorbují na huminových materiálech. Koncentrace olova v 

podzemní i povrchové vodě jsou nízké a obvykle nejsou hlavním expozičním zdrojem. Olovo 

je toxické pro zooplankton a zoobentos (dnoví živočichové). U ryb dochází po akutní 

intoxikaci k poškození žáber a následně k úhynu udušením. Do půdy a prachu se olovo 

dostává z primárních zdrojů emisí nebo může být půda kontaminována olovem ze vzduchu. V 

půdě se olovo váže na půdní částice v povrchové vrstvě (2–5 cm). Transport do nižších vrstev 

se příliš neuskutečňuje, pokud není překročena pufrační schopnost půdy. Nejvyšší obsahy 

olova se proto nacházejí ve svrchních vrstvách půd, orbou se však mohou dostat hlouběji. 

Olovo má vysoký akumulační koeficient a významně se proto hromadí nejenom v 

sedimentech a kalech, ale i v biomase organismů. Popsanou vlastnost lze nazývat 

bioakumulací. Přítomnost olova v půdě je proto zdrojem expozice pro rostliny a zvířata. 

Olovo se kontaminací surovin může dostat do potravin. Do potravin se olovo může dostat také 

kontaminací z obalů (konzervy, smalt, olovnaté sklo – zvlášť vykazuje-li obsah kyselou 

reakci) nebo použitím kontaminované vody při přípravě [30]. 
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6.4 Rtuť (Hg) 

6.4.1 Základní charakteristika 

Rtuť je jediný kov, který je za normálních podmínek tekutý (teplota tání  

činí – 38,83ºC). Je poměrně špatným vodičem tepla, ale dobrým elektrickým vodičem. Rtuť 

snadno tvoří slitiny (amalgámy) skoro se všemi běžnými kovy, včetně stříbra, hliníku a zlata. 

Se železem však slitinu netvoří. Běžným oxidačním stavem je 1+ a 2+, výjimečně se 

vyskytuje ve stavu 3+ [32]. 

6.4.2 Vlastnosti 

Rtuť je kapalný kovový prvek stříbřitě bílé barvy. Je nápadně těžká a dobře vede 

elektrický proud. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře. Ve 

sloučeninách se vyskytuje v mocenství Hg1+ (kovalentní vazba rtuť-rtuť) a Hg2+, přičemž 

vlastnosti sloučenin rtuťných se podobají sloučeninám stříbrným, zatímco rtuťnaté soli 

připomínají spíše sloučeniny měďnaté. Z minerálních kyselin je rtuť dobře rozpustná v 

kyselině dusičné za vývoje oxidů dusíku. Na vzduchu je rtuť neomezeně stálá, velmi ochotně 

však reaguje s elementární sírou a halogeny. S některými kovy tvoří kapalné i pevné  

slitiny – amalgámy. Zvláště snadno vzniká amalgám zlata a rtuť proto vzbuzovala již 

odedávna zájem alchymistů, kteří věřili, že s její pomocí vytvoří zlato i z jiných prvků pomocí 

tzv. transmutace [33]. 

6.4.3 Výskyt 

V zemské kůře je rtuť velmi vzácná. Průměrný obsah činí kolem 0,1–0,3 mg/kg. I v 

mořské vodě je její koncentrace téměř na hranici měřitelnosti - 0,03 mikrogramu v jednom 

litru. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom rtuti přibližně 120 miliard atomů 

vodíku. V přírodě se rtuť vyskytuje poměrně vzácně i jako elementární prvek. Hlavním 

minerálem a zdrojem pro výrobu je však sulfid rtuťnatý, HgS, česky rumělka neboli cinabarit. 

Největší světová ložiska tohoto nerostu nacházejí ve Španělsku, Slovinsku, Itálii, USA a 

Rusku [33]. 
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6.4.4 Toxicita 

Toxicita jednotlivých sloučenin rtuti je závislá především na jejich rozpustnosti ve 

vodě. Z tohoto pohledu jsou nejvíce rizikové sloučeniny dvojmocné rtuti Hg2+. Naopak 

toxicita samotné elementární rtuti je prakticky nulová, protože jen obtížně vniká do 

organických tkání. Mnohem škodlivější jsou její páry, které se však do ovzduší dostávají 

velmi pomalu (bod varu rtuti je 357 ºC). Páry rtuti jsou těžší než vzduch a proto se mohou 

hromadit v špatně odvětrávaných níže položených oblastech. Zvláště nebezpečné jsou 

organokovové sloučeniny rtuti, které se mohou snadno dostat do živých tkání a to například 

i pouhým stykem s pokožkou. Tyto sloučeniny se dostávají do životního prostředí např. 

rozkladem různých organických sloučenin s obsahem rtuti nebo i metabolickými pochody 

mikroorganismů při styku se rtutí. Nejčastěji uváděným příkladem je dimethylrtuť (kapalná 

látka), u které je jako smrtelná dávka pro dospělého člověka uváděno množství pouze 0,1 ml.  

Z potravin jsou rizikovým faktorem z hlediska obsahu rtuti především vnitřnosti (játra, 

ledviny) nebo ryby, které byly kontaminovány rtutí při svém růstu. Rizikové mohou být 

i zemědělské plodiny, pěstované na půdě zamořené rtuťnatými sloučeninami ať již 

z průmyslových zdrojů nebo nevhodně použitými přípravky k hubení zemědělských škůdců.  

Rtuť patří mezi prvky, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně 

negativní. Je kumulativním jedem, z organismu se vylučuje jen velmi pozvolna. Koncentruje 

se především v ledvinách a v menší míře i v játrech a slezině. V ledvinách může setrvat až 

desítky let. Právě ty jsou při chronické otravě rtutí nejvíce ohroženy. Projevy chronické otravy 

bývají často nespecifické – od studených končetin, vypadávání vlasů, přes zažívací poruchy, 

různé neurologické a psychické potíže až po závažné stavy jako např. chudokrevnost, 

revmatické choroby či poškození ledvin. Chronická expozice také může způsobovat 

vypadávání zubů, vyrážky, svalový třes, ztrátu paměti, změny v chování a poškození mozku a 

centrální nervové soustavy. Při jednorázové vysoké dávce rtuti se dostavují bolesti břicha, 

průjmy a zvracení. Rtuť může mít také vliv na plodnost. Organické sloučeniny rtuti způsobují 

poškození mozku a nervové soustavy. Nejohroženější skupinou jsou kojenci a nenarozené 

děti. Příznaky otravy jsou následující: poruchy řeči, sluchu, chůze a periferního vidění, 

narušení koordinace pohybů a svalová slabost. Akutní expozice parám rtuti může způsobit 

zánět plic, poškození ledvin a zvýšení krevního tlaku [32]. 
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6.4.5 Riziko pro životní prostředí 

Většina rtuti v prostředí se vyskytuje ve formě kovové rtuti nebo anorganických 

sloučenin. Kovová rtuť je za normálních podmínek kapalná, dochází však k částečnému 

odpařování. Ve vzduchu může docházet k přeměnám na jiné formy a rtuť může být 

transportována na velké vzdálenosti. Některé mikroorganismy (bakterie, fytoplankton, plísně) 

mohou přeměňovat anorganickou rtuť na organické sloučeniny. Rtuť setrvává v prostředí po 

dlouhou dobu, zvláště pokud je navázána na malé půdní částice. Tyto částice obvykle 

zůstávají na povrchu sedimentů a půd a nepřecházejí do podzemních vod. Ve vodním 

prostředí se usazují na dně. Organická rtuť se může hromadit v potravních řetězcích, zatímco 

anorganická rtuť do potravních řetězců nevstupuje. Popsanou vlastnost lze nazývat 

bioakumulací. Nejvyšší obsahy organické rtuti v těle se nacházejí u mořských ryb, vysoké 

koncentrace rtuti mohou obsahovat i houby. Naopak, akumulace v rostlinách není příliš 

vysoká [32]. 

6.5 Kadmium (Cd) 

6.5.1 Základní chrakteristika 

Kadmium je stříbřitý, měkký, kujný a tažný kov s nízkou teplotou tání (767 ºC). 

Svými vlastnostmi se podobá zinku. Kadmiové prachy obsahují různé sloučeniny kadmia, 

například chlorid kademnatý. Dýmy kadmia se skládají z malých částeček kadmia nebo oxidu 

kademnatého (vzniká během spalování). Nejběžnějším oxidačním stavem je 2+, může se ale 

vyskytovat i v oxidačním stavu 1+ [34].  

6.5.2 Vlastnosti 

Je to typický kovový prvek bíle stříbrné barvy. Byl objeven roku 1817 německým 

chemikem Friedrichem Stohmeyerem. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční 

elektrony v d-sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje téměř pouze v mocenství Cd2+, sloučeniny 

Cd+ jsou silně nestálé. V silných minerálních kyselinách je kadmium dobře rozpustné za 

vývoje plynného vodíku. Na vzduchu je kovové kadmium stálé, ale v atmosféře kyslíku je 

možné jej zapálit za vzniku oxidu kademnatého CdO [35]. 
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6.5.3 Výskyt 

V zemské kůře je kadmium vzácným prvkem. Průměrný obsah činí kolem 0,1–0,5 

mg/kg. I v mořské vodě je jeho koncentrace značně nízká – 0,11 mikrogramu v jednom litru. 

Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom kadmia přibližně 36 miliard atomů 

vodíku. V přírodě se kadmium vyskytuje jako příměs rud zinku a někdy i olova, z nichž se 

také společně získává. K oddělení kovů se vzhledem k poměrně nízkému bodu varu požívá 

destilace [35]. 

6.5.4 Toxicita 

Kadmium je velmi toxický prvek výrazně poškozující ledviny. Má velmi vysoký 

akumulační koeficient, detoxikace je proto pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. Podle 

klasifikace EPA je zařazeno jako pravděpodobný lidský karcinogen, může způsobovat 

rakovinu plic a prostaty. Je teratogenní (poškozující plod). Z dalších účinků je významné 

poškození jater, kostí, plic a gastrointesti-nálního traktu. Chronické expozice mohou také 

způsobovat poškození srdce a imunitního systému. Kromě toho zesiluje toxické účinky jiných 

kovů, například zinku a mědi [34]. 

6.5.5 Riziko pro životní prostředí 

Kadmium je velmi toxický prvek, který má schopnost hromadit se v potravních 

řetězcích. Může se vyskytovat ve všech složkách životního prostředí a akumulovat se v 

půdách a sedimentech s rizikem potenciálního nárazového uvolnění například změnou pH. 

Jeho toxické působení na člověka je skutečně mimořádně závažné. Zcela důvodné je proto 

pečlivé sledování emisí a jejich minimalizace [34]. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo popsat, jakým způsobem se v současně době eliminují 

těžké kovy pomocí adsorpce. Ve své práci jsem nastínil, v jakém měřítku se adsorpce využívá 

a v jakých oblastech průmyslu se s ní můžeme setkat. Následně jsem charakterizoval princip 

sorpci kovů, popsal její typy a faktory, které ovlivňují celý separační proces. Dále jsem se 

zaměřil na nejběžněji využívané druhy sorbentů a jejích testování. Následně jsem zmínil 

nejvýznamnější těžké kovy a popsal jejích negativní vliv na zdraví lidí a životní prostředí.  

Osobně si myslím, že adsorpce má široké uplatnění v průmyslu a její časté využívání 

je způsobeno nízkými náklady na regeneraci sorbentů a dosažení dobrých výsledků. Proto je 

kladen důraz na vývoj nových metod a teorií, které by adsorpci zdokonalily. 
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