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ANOTACE 

Ing. Kateřina Cechlová 
Téma:  MOŽNOST VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ODPADU A ODPADU Z TĚŽBY A ZPRACOVÁNÍ 

RUD PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM TOXICKÝCH KOVŮ 
Klíčová slova: odpadní biomasa, fazolový lusk, pecka švestky,odpad z těžby a zpracování rud, toxické kovy, 
adsorpční izoterma, kinetika adsorpce, čištění odpadních vod  

Kontaminace vod a půd je jedním z faktorů, které negativně ovlivňují životní prostředí i život 

člověka. Odstranění kontaminantů z životního prostředí některým z efektivních způsobů je tedy nezbytné. 

Existuje řada způsobů separace toxických kovů z vodného prostředí např. chemické srážení, evaporace, 

cementace, flotace, reversní osmóza, iontová výměna apod. Řada těchto metod ovšem přináší i negativní 

výsledky jako je zvýšení nákladů či výdaje na zpracování vedlejších produktů těchto technologických 

postupů. Tady se nabízí možnost nalezení nových sorpčních materiálů, které by byly finančně nenáročné a 

proces dekontaminace by byl ekonomicky mnohem zajímavější. 

Sorpční procesy se v praxi využívají převážně tehdy, pokud jsou koncentrace kontaminantů natolik 

vysoké, že nelze využít výhod biologického čištění odpadních vod. První část mé disertační práce se věnuje 

možnosti využití odpadu ze zemědělství – fazolového lusku Phasoleus vulgaris L. a pecky švestky Prunus 

cerasifera-myrobalan a jejich modifikací pro čištění odpadních vod se zvýšeným obsahem toxických kovů 

(Cd2+, Cr3+, Pb2+ a Zn2+). Druhá část je věnována možnosti využití odpadu z těžby a zpracování rud pro 

adsorpci kationtů mědi a olova. Výhodou těchto materiálů je jejich přírodní původ, lehká dostupnost a 

v neposlední řadě jejich cena. 

Nejdříve byly materiály charakterizovány pomocí rentgenové difrakce a fluorescence a stanoveny 

základní sorpční vlastnosti materiálů. Pro objasnění optimální velikosti částic, byly experimenty v případě 

odpadní biomasy prováděny na třech frakcích: (1) 0,1-0,5mm, (2) 0,5-1,0mm a (3) 1,0-2,0mm. V případě 

odpadu z těžby a zpracování rud byla zvolena frakce <0,045mm. Po fyzikální úpravě materiálu následoval 

výběr chemického aktivačního činidla, pro zlepšení sorpčních vlastností vybraných materiálů. Pro odpadní 

biomasu byla zvolena aktivace (0,01M HCl) a zmýdelnění (0,01M NaOH) a pro úpravu odpadu z těžby a 

zpracování rud to byla interkalace (C18H39N) a natrifikace (1M NaCl/100g vzorku). 

Všechny připravené materiály byly testovány na modelových roztocích připravených ze solí 

příslušných kovů (Cd2+, Cr3+, Cu2+, Pb2+ a Zn2+) a vyhodnoceny. Byly stanoveny konstanty sorpčního 

procesu jako je optimální rovnovážná koncentrace a čas. Pro modelování adsorpčních izoterem (jako 

vyhodnocení závislosti maximální adsorpce na rovnovážné koncentraci) byly využity Langmuirovy modely 

a model Feudlichův. Byly stanoveny optimální podmínky pro výše jmenované sorpční procesy (biosorpci) 

jako je pH, maximální vstupní koncentrace apod. Všechny připravené vzorky byly na závěr otestovány na 

reálných vzorcích důlních vod a vzorky s lepšími sorpčními vlastnostmi rovněž na průmyslových 

odpadních vodách. 
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ANOTATION 

Ing. Kateřina Cechlová 
Title:  POSSIBILITY OF UTILIZATION OF THE AGRICULTURAL WASTE AND USE OF MINE 

OVERBURDEN AND MINE TAILINGS FOR CLEANING WASTE WATERS WITH HIGHER 
CONCENTRATION OF THE TOXIC METALS  

Keywords: waste biomass, bean-pod, fruit nut, mine overburned, mine tailings, toxic metals, adsorption 
isotherm, sorption kinetic, purification of the waste waters 

Toxical metal contamination of soil and water is a significant environmental and human hazard, and 

therefore its removal from the environment in a safe and efficient manner is of utmost importance. There are 

many available processes for toxic metal decontamitation – chemical precipitation, evaporation, cementation, 

flotation, reverse osmosis and ion separation to name a few – but most of these methods suffer from some 

drawback such as high capital and operational costs or require the disposal of residual metal sludges. Hence, 

there is a need for research into, and the development of low cost and readily available sorbents that allow 

economic removal of toxic metals. 

The use of sorption technology for the removal of contaminants of waste wasters is largely favorable 

when biological treatments are not applicable. The first part of this PhD thesis investigates the use of agricultural 

waste biomass of bean-pods Phasoleus vulgaris L. and fruit nuts Prunus cerasifera-myrobalan and their 

modifications for the cleaning of the waste waters with high concentration of toxic metals (Cd2+, Cr3+, Pb2+ and 

Zn2+).The second part of the experiments explores the possibility of utilizing mine overburden and mine tailings 

for cleaning lead and copper cations from waste waters. The advantage of the minor raw materials in the first 

step, is their natural origin, fact that they are cheap and abudand. 

Initially the prepared sorbents were characterised using different analyses (X-Ray Difraction, X-Ray 

Fluorescence) and their sorption properties determined to establish the optimal mode of chemical treatment of 

materials. Various size fractions of sorbent were investigated; For the modification of the waste biomass 3 

different size fractions (1) 0,1-0,5mm, (2) 0,5-1,0mm and (3) 1,0-2,0mm were used, and to assess the viability of 

using mine overburden and mine tailings were used fraction <0,045mm. Chemical treatment of the waste 

materials was used to improve sorption properties of the chosen materials. The treatment techniques that were 

investigated for the waste biomass material modification were activation (0,01M HCl) and natrification (0,01M 

NaOH) and for the sample of the mine tailings there were intercalation (C18H39N) and natrification (1M 

NaCl/100g of the mine tailings). All prepared materials were tested on the model solutions prepared from the 

salts of the chosen metals (Cd2+, Cr3+, Cu2+,Pb2+ and Zn2+) and evaluated. In assessing the viability of the 

sorbents the sorption process (mechanism) constants, the optimal equilibrium concentration and time, which are 

necessary for the sorption process were determined. Sorption isotherm were constructed and both Langmuir and  

Freundlich models fitted to determine the maximum adsorption and the dependence on the sorption 

equilibrium?. Also determined were the optimal conditions for the adsorption (biosorption) process - pH and 

maximum initial concentration of the metal cations in the model solutions. All of the samples were tested on 

mine waste-water samples. Samples that showed the best sorption properties were also tested on more 

concentrated industrial waste waters.  
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ÚVOD A CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE  

Moderní společnost je nerozlučně spjata s průmyslovou výrobou, intenzivním 

zemědělstvím, vysokou frekvencí dopravy a řadou dalších činností, které byly donedávna 

neznámé, nebo byl jejich rozsah jen zanedbatelný. „Moderní“ člověk využívá poznatků vědy 

a techniky ke zlepšení kvality vlastního života. Tato snaha je doprovázena řadou vedlejších 

negativních efektů. Jedním z nich je stoupající znečištění životního prostředí. Udržení kvality 

životního prostředí resp. vody - která je v tomto ohledu nejpotřebnější a nejdůležitější 

tekutinou na Zemi a zároveň substancí, kterou můžeme nalézt na celé zemi v tuhém, 

kapalném i plynném stavu - by mělo být jedním ze zásadních úkolů celé společnosti [1]. 

Kovy tvoří jednu z nejrizikovějších skupin periodické tabulky prvků, znečišťují a 

ohrožují vodu, ovzduší, půdu i další biotické složky životního prostředí. Nejčastěji se 

v přírodě vyskytuje 90 prvků periodické tabulky a 80 z nich jsou právě kovy. 

Těžké kovy jsou tedy častými polutanty životního prostředí a mnohé z nich jsou značně 

toxické. Obzvláště nepříznivě se projevuje chronická toxicita, akumulace některých kovů ve 

tkáních a jejich genotoxicita. Těžké kovy patří mezi rekalcitrantní polutanty, které se 

v prostředí mohou vyskytovat ve formách, které nepodléhají abiotické ani biologické 

degradaci, a na rozdíl od většiny organických polutantů (kdy je možná biodegradace) zde 

přichází v úvahu pouze jejich separace [2]. Zvýšené nároky na ochranu životního prostředí a 

limity stanovené na kvalitu vod vypouštěných z technologických procesů vedly k zavedení 

mnohých nových čistících metod a jejich optimalizaci, což ovšem přináší vyšší náklady 

podnikům, které takto znečištěnou vodu produkují a ze zákona mají povinnost ji upravit resp. 

čistit, na patřičnou kvalitu. Přítomnost těžkých kovů v prostředí a jejich množství, resp. podíl 

v environmentu, má dominantní vliv na jejich akutní toxicitu.  

Většina těchto polutantů se do prostředí dostává z průmyslových odvětví [3], kdy 

některá z nich (např. chemický průmysl) mohou produkovat výše zmiňované těžké kovy 

v jejich nebiodegradabilní formě. Jsou obzvláště nebezpečné pro svou schopnost 

bioakumulace v živých organismech a dostanou se do lidského tělo velmi snadno a způsobují 

řadu chorob a nemocí. Proto je zapotřebí, aby byla voda vyčištěna na adekvátní 

standard pomocí některého z vhodných separačních postupů [4]. Mezi nejúčinnější a 

nejpoužívanější patří elektrodialýza, reversní osmóza, iontová výměna, vypařování resp. 

destilace, vymražování, iontová flotace, extrakce do rozpouštědel, adsorpce, neutralizace, 

oxidace ozónem a srážecí reakce např. srážecí flotace apod. [5,6]. 

Výhody adsorpčních technologií jsou v jejich vysoká efektivnosti, jednoduché 
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provedení a velká variabilita. V neposlední řadě pro ně hovoří nízká nákladovost procesu, v 

není třeba odstraňovat velké objemy odpadů v podobě kalů, které vznikají např. při 

chemickém srážení [7,8]. Problematické je ovšem provedení regenerace sorbentu, která může 

náklady navýšit a taky prodloužit některá technologická zapracování v průmyslu. Proto je 

třeba dbát na specifické požadavky dané technologie a využít vhodného sorbentu požadované 

kvality, který bude efektivní ve všech směrech – kvalita, kvantita, cena. 

Jednou z možných alternativ využití adsorpční technologie je možnost využití biosorpce 

(biomateriálu, resp. Biosorbentů), která je založená na schopnosti různého organického 

materiálu vázat kovy [9,10,11]. 

Adsorpce resp. biosorpce spolu s iontovou výměnou a chromatografií patří mezi 

separační postupy, při nichž jsou zadrženy volné částice z fluidní fáze na povrchu tuhé 

částice, čímž dochází k separaci dvou či více složek.  K adsorpci může docházet na rozhraní 

dvou fází, fáze kapalné či plynné s fází tuhou. Tento děj je spojen s působením 

mezipovrchových sil. Vlivem silového působení mezi částicemi povrchu a částicemi plynu či 

kapaliny, dochází ke zvyšování koncentrace látek z okolního prostředí na povrchu tuhé fáze 

[12].  

Pro technologie čištění vod je využita řada adsorpčních procesů, které využívají 

biomasy jako adsorbentu a mnohé z nich je v současné době testovány. Jednou z možností 

využití odpadní biomasy, jako finančně nenáročného zdroje pro výrobu adsorbentu se jeví 

odpad zemědělský. Zemědělský odpad je nefosilizovaná biomasa, biologicky rozložitelný 

organický materiál rostlinného, živočišného původu, nebo jde o skupiny vybraných 

mikroorganismů, pocházející ze zemědělského odvětví. Většina zemědělských odpadů není 

dále využívána jako krmivo ani hnojivo. Převážně se využívá se pro energetické účely – 

výroba plynu, spalování biomasy – jako hnojivo či farmaceutickém či kosmetickém průmyslu 

(zisk některé ze složek odpadu). Další možností je využití tohoto druhotného odpadu 

v čistících technologiích - pro výrobu adsorbentů, molekulových sít apod. 

Dalším materiálem, který je perspektivně možno využít pro adsorpční účely je odpad 

vznikající při těžbě a zpracování rud, který může být použit pro čištění odpadních vod přímo 

na místě a najde tak kromě svého běžného využití jako těsnicího materiálu či ve stavebním 

účelům obecně i jiného využití. 
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Cílem disertační práce je: 

• Charakterizace odpadní biomasy (odpadní fazolový lusk a pecka švestky) a odpadů 

z těžby a zpracování rud (na bázi filosilikátů a oxidů železa) na základě analýz 

odebraných materiálů a stanovení základních sorpčních vlastností. 

• Adjustace metod a chemických činidel pro modifikaci materiálů a odůvodnění jejich 

výběru. 

• Modifikace vybraných materiálů a následné sledování ovlivnění vlastností takto 

připravených materiálů a stanovení jejich sorpčních vlastností. 

• Testování odebraných materiálů stejně jako jejich modifikací na modelových roztocích 

připravených ze solí příslušných kovů. 

• Modelování adsorpčních izoterem pro adsorpci vybraných kovů na odebraných 

materiálech a jejich modifikacích v rovnovážném stavu a výběr nejlépe odpovídajícího 

modelu.  

• Studium optimálních podmínek adsorpce, resp. biosorpce. 

• Testování všech materiálů a jejich modifikací na reálných vzorcích odpadních vod a to 

v závislosti na jejich maximální adsorpci. 

• Zhodnocení dosažených výsledků a formulace závěrů dosažených experimentálně. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. PROBLEMATIKA KONTAMINACE VOD V ČR A VE SVĚTĚ 

Voda je nejpotřebnější a nejdůležitější tekutinou na Zemi a zároveň substancí, kterou 

můžeme nalézt na celé Zemi v tuhém, kapalném i plynném stavu. Má řadu pro život i životní 

prostředí nezbytných fyzikálních funkcí (rozvádí nutrienty a kyslík v organismech a odvádí 

nečistoty, funguje jako regulátor teploty apod.), funkcí chemických a biochemických 

(fotosyntéza, digesce a řada metabolických reakcí - komplexotvorné, respirace, rozklad 

materiálu) nebo geologických (tvorba vodních cest, louží ionty či částice z horninového 

prostředí, účastní se dějů transportních, zprostředkovává reakce v horninovém prostředí) 

apod. [1]. Všechny tyto funkce jsou dány jejími následujícími vlastnostmi: 

• Je vynikající rozpouštědlo – 
transportuje živiny a odpady, umožňuje 
průběh bio-geochemických procesů, 
biochemických procesů. 

• Má vysokou dielektrickou konstantu - 
je patrná vysoká rozpustnost iontových 
sloučenin. 

• Vykazuje vysoké povrchové napětí – 
kontrolní faktor pro fyziologii, kapky a 
povrchy. 

• Je transparentní pro viditelné a krátké 
UV záření – bezbarvá umožňuje 
fotosyntézu ve vodném prostředí. 

• Má největší hustotu v kapalném stavu při 
4°C – Led plave, izolace od promrznutí, 
udržení stratifikace. 

• Vykazuje vysoké výparné teplo – určuje 
režim přenosu vody mezi atmosférou a 
vodou. 

• Vykazuje vysoké teplo tání – stabilizuje 
teplotní režim při promrzání. 

• vykazuje vysokou tepelnou kapacitu – 
Stabilizuje teplotní podmínky, funguje 
jako tzv. regulátor teploty. 

1.1 Typy vod a jejich kvalita 
Vodu v krajině dle původu dělíme na  přírodní nebo odpadní (viz. Schéma 1-1). 

Odpadní resp. již užitou vodu je nutno vracet do přírody v takovém stavu a takovým 

způsobem, aby bylo zajištěno nezávadné používání vodních zdrojů pro veřejné i soukromé 

účely [13]. 

Přírodní vody 

Atmosférické vody - Atmosférické vody se vyskytují ve formě páry (okem 

nepozorovatelné), mikroskopických kapiček (mraky, mlha) nebo větších objektů srážkové 

vody (déšť, kroupy, sníh). Do atmosféry se voda dostává odpařením z vodních ploch i z 

povrchu pevniny, rostlin a živočichů. Atmosférická voda obsahuje netěkavé látky (soli a 

nerozpustné částice), rozpuštěné plyny (hlavně kyslík a dusík) a plyny, kterých je sice v 

atmosféře málo, ale dobře se ve vodě rozpouštějí, často chemickou reakcí: kyselé plyny – 
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oxid uhličitý, oxidy síry, oxidy dusíku – dohromady tvoří kyselé deště, redukující složky – 

amoniak, sulfan - jsou po rozpuštění obvykle brzy oxidovány). Atmosférická voda může 

zachycovat i prach. Jemné aerosolové částice se stávají velmi snadno součástí mlhy a vznikají 

i dešťové kapky. Dešťová voda má pH 5,5 již díky přítomnosti samotného oxidu uhličitého, 

kyselé deště mají pH běžně i nižší než 5 [14]. 

 
 

Schéma 1-1. Rozdělení vod dle původu, autor: Cechlová (2008) dle [14] 
 

Povrchové vody - Povrchové vody jsou vody Zemského povrchu, doplňovány vodou 

srážkovou a shromažďující se v přírodních nádržích (jezera) a nádržích umělých (přehrady, 

rybníky), a vodotečemi (potoky, řeky, kanály) odtéká samovolně do nižších poloh – obvykle k 

moři. Čistota a složení povrchové vody je dáno do značné míry průtokem samotné vody a 

zdroji znečištění jak přirozenými, tak i vyplývajícími z činnosti člověka. Ve vodních nádržích 

a vodotečích může probíhat i samočištění vody, kdy působením převážně mikroorganizmů 

jsou některé znečišťující látky rozkládány a odstraňovány.  

Podzemní vody - Podzemní voda vzniká průsakem z povrchu a její zásoby v některých 

lokalitách pocházejí z geologických období před řadou tisíciletí [10,11]. Jindy jde o poměrně 

krátká období, což lze poznat ze sezónních kolísání vydatnosti pramenů, kterými se dostává 

voda opět na povrch. Podzemní voda, která prošla složitým průsakem, neobsahuje biologické 

nečistoty a složení co se obsahu rozpuštěných látek týče, je ovlivněno složením zeminy a 

hornin, s nimiž se dostala do styku. Podle obsahu rozpuštěných kationtů Ca2+ a Mg2+, 

zpravidla vyvažovaných hydrogenuhličitanovým aniontem HCO3
- se dá kvantitativně vyjádřit 

tvrdost vody. Plyny obsažené v podzemní vodě pocházející často z vulkanické činnosti - 

nejčastěji oxid uhličitý, a někdy i vyšší teplota v hloubkách Země způsobují snazší 

TYPY VOD 

PŘÍRODNÍ ODPADNÍ 

ATMOSFÉRICÉ POVRCHOVÉ PODZEMNÍ 

TEKOUCÍ 

STOJATÉ 

MOŘSKÉ 

SPLAŠKOVÉ PRŮMYSLOVÉ 
MYSLOVÉ 

PROSTÉ 

MINERÁLNÍ 
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rozpouštění hornin, čímž vznikají tzv. minerální vody. Minerální vody s obsahem solí nad 

1g/dm3 mají specifické zdravotní účinky a nejsou vhodné k trvalému pití. Specifický obsah 

rozpuštěných látek mají důlní vody, které se dostaly do styku s reaktivními povrchy čerstvě 

obnažené horniny. V povrchových uhelných dolech má význam obsah síranů i kyseliny 

sírové. 

Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody - Splaškové odpadní vody pocházejí z domácností, sociálních 

a zdravotních zařízení, provozů veřejného stravování a ubytování, provozoven služeb apod. 

Jejich teplota v průběhu roku kolísá v rozmezí 5 – 20oC. Hodnota pH bývá v rozmezí 6,8 – 

7,5. Jsou znečištěny zeminou a pískem, ale i zbytky ovoce a zeleniny, jedlými oleji a tuky aj. 

potravinami, fekáliemi, močí, čistícími, pracími a mycími prostředky, zbytky papíru, textilií a 

textilními vlákny, vlasy, chlupy aj. materiály. Zastoupení znečišťujících látek bývá v 

následujících mezích: 

• nerozpuštěné látky – 30 až 40g 
BSK5 /obyvatele.den 

• z nerozpuštěných látek usaditelné  - 
20 až 25g BSK5 /obyvatele.den 

• z nerozpuštěných látek neusaditelné 
- 10 až 15g BSK5 /obyvatele.den 

• rozpuštěné látky (RL) - 30  až 40g 
BSK5 /obyvatele.den 

• veškeré přítomné  - 60 až 80g BSK5 
/obyvatele.den 

• chemická spotřeba kyslíku  -  110 až 170g 
• organický uhlík .-  40 až 60g 
• celkový obsah dusíku - 12g  
• celkový obsah fosforu - 2g 
• extrahovatelné látky (EL) - 12g  

Zhruba ½ až ¾ přítomných znečišťujících látek je organického původu. Koncentrace 

znečišťujících látek v komunálních odpadních vodách má dlouhodobě stoupající tendenci. To 

je dáno jednak vzrůstem spotřeby chemikálií obyvatelstvem, ale také růstem cen teplé 

užitkové vody, vodného a stočného, což motivuje k úsporám vody. Očekává se vzrůst 

znečištění o 30 – 50%. Tento trend je nutné respektovat při plánování kapacity ČOV. 

Komunální vody obsahují glycidy, bílkoviny, tuky, mastné kyseliny, povrchově aktivní látky 

(tenzidy) a produkty jejich rozkladu. Rozkladem vzniká oxid uhličitý, methan, voda, amoniak, 

sulfan apod. nebo meziprodukty probíhající oxidace organického znečištění. V komunálních 

vodách jsou rozpuštěny dusičnany, dusitany, močovina, amonné soli, fosforečnany, chlorid 

sodný, sloučeniny síry a sloučeniny těžkých kovů. 

Průmyslové odpadní vody - Množství a charakter znečištění průmyslových odpadních 

vod je velmi různorodý. Rozhodující je typ průmyslové výroby, z níž odpadní vody pocházejí. 

Množství vznikajících znečištěných vod je zpravidla vztahováno na jednotku produkce. 

Průmyslové podniky chemické, farmaceutické, celulózo-papírenské, strojírenské, hutní, 
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důlní a úpravárenské zpravidla mají vlastní průmyslové ČOV se specifickými technologiemi 

čištění. Vyčištěné vody zpravidla vypouštějí přímo do recipientu (povrchových vod), 

výjimečně bývají předčištěné vody spojovány s komunálními vodami ze sídel a společně 

sváděny k dočištění v městských ČOV.  

Na území průmyslových zón jsou oddělené kanalizační sítě vod dešťových, oteplených, 

splaškových a chemicky znečištěných (alkalických nebo kyselých, s vysokým 

CHSK, obsahem specifických látek - solí těžkých kovů, ropných látek, rozpuštěných 

anorganických nebo organických látek aj.).   

Pro posuzování znečištění odpadních průmyslových vod a volbu technologie jejich 

čištění jsou významné především následující parametry:  

• BSK, CHSK a jejich poměr, 

• obsah sloučenin fosforu (Pcelk., 

Pvod.) a dusíku (Ncelk., Nnitr., Nčp.), 

• pH a neutralizační kapacita, 

• obsah rozpuštěných látek (RL), 

• obsah a usaditelnost nerozpuštěných 

látek, 

• teplota odpadních vod, 

• obsah minerálních a rostlinných olejů 

nebo tuků, 

• obsah toxických látek.  
Tabulka 1-1. Nejdůležitější zdroje kontaminace životního prostředí resp. vod těžkými kovy,  

autor: Cechlová (2009) dle [5,6] 
Typ těžkého 

kovu 
Zdroj kontaminace 

Olovo Úpravna rud, hutě, chemický průmysl, akumulátory, pigmenty do barev, olovnaté sklo, 
přídavky do glazur, zemědělství - hnojiva, insekticidy, spalování fosilních paliv, 

automobilový provoz 
Arsen Zpracování rud, aditiva do skla, zemědělství - hnojiva a insekticidy, kouření, léčiva pro 

veterinární medicínu, ochranné prostředky na dřevo 
Selen Zpracování rud, komunální odpadní vody, spalování fosilních paliv, povrchová úprava 

kovů, polovodiče 
Měď Elektrotechnický materiál, slitiny - mosaz, bronz, komunální odpad, chemický průmysl, 

zemědělství - fungicidy, měděné dráty a plechy 
Zinek Galvanizace, pigmenty do barev a keramických glazur, slitiny - bronz a mosaz, 

zemědělství, komunální odpad, kouření 
Kadmium Doprovodný kov v zinkových a olověných rudách, zemědělství - fosfátová hnojiva, 

pigmenty pro barvy a plasty, baterie, spalování fosilních paliv, kouření 
Rtuť Zpracování rud, zemědělství - herbicidy a fungicidy, elektrochemie, katalytické procesy, 

baterie, lékařství - teploměry a zubní amalgamy, spalování fosilních paliv 
Chrom Chemický průmysl, pigmenty do barev, ochranné prostředky na dřevo, zpracování kůže, 

výroba cementu, pokovování, slitiny, spalování fosilních paliv 
Nikl Úpravny rud, rafinerie, baterie, pokovování, slitiny, kosmetické přípravky - šampony a 

laky na vlasy, kouření 

1.2 Typy vod obsahující těžké kovy 
V průmyslu i v běžném životě jsou sloučeniny těžkých kovů hojně využívány a riziko 

úniku těchto látek do složek životního prostředí je tímto velmi reálné. Kontaminace pochází 
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z různých odvětví průmyslu i zemědělství, která mohou mít charakter lokální i celoplošný. 

Přehled nejdůležitějších zdrojů udává tabulka 1-1 a zdroje kontaminace z těžby a zpracování 

rud, které dominují tabulka 1-2. 
 

Tabulka 1-2. Nejdůležitější zdroje kontaminace životního prostředí resp. vod těžkými kovy z těžby rud,  
autor: Cechlová (2009) dle [5,6] 

Těžená substance 
Sledovaný parametr 

U Au Fe Hg Cu Cu-Pb-Zn Cu-Ni Cu-Mo 
pH - 2,3 7,6 6,4 11,5 3,8 2,0-7,9 7,5 7,7 

c(Al) mg/l 10 0,6             
c(As) mg/l       0,005   0,002-0,03     
c(Ca) mg/l 52 240       120     
c(Cd) mg/l               0,002 
c(Co) mg/l 416     0,008     0,01 0,004 
c(Cr) mg/l         0,1     0,002 
c(Cu) mg/l 3,6 0,24 0,1   0,1-83 0,005-76 0,15 0,02 
c(Fe) mg/l 30-3200 3,6 1,3   0,08-48 8,5-3200 1,2 0,21 
c(Hg) mg/l       0,001         
c(Mg) mg/l 106         4     
c(Mn) mg/l 5,6       0,27 0,4   0,43 
c(Mo) mg/l               0,04 
c(Na) mg/l   101       16     
c(Ni) mg/l   0,22 0,1       1,0 0,01 
c(Pb) mg/l 0,7   0,1 0,01 0,006 0,02-90   0,01 
c(U) mg/l 67               
c(Zn) mg/l 11 0,06 0,1 0,01 0,01-91 0,04-1600 0,01 0,13 

c(SO4
2-) mg/l 360-7400 810 320     320-1660 300   

 

1.3 Způsoby separace kovů z vod z vyšším obsahem těžkých kovů 
Toxické kovy lze z vod separovat řadou postupů, mezi nejúčinnější a nejpoužívanější 

patří elektrodialýza, reversní osmóza, iontová výměna, vypařování resp. destilace, 

vymražování, iontová flotace, extrakce do rozpouštědel, adsorpce - obzvláště na aktivním 

uhlí, neutralizace, oxidace ozónem, srážecí reakce - srážecí flotace apod. [5,6]. 

 
Elektrodialýza 

Elektrodialýza je membránový separační proces, používaný k oddělování 

nízkomolekulárních elektrolytů z koloidně disperzních systémů dialýzou za současného 

působení elektrického pole (100-200 V). Skleněná cela elektrodialyzátoru (viz. Obrázek 1–1) 

je rozdělena na tři komory oddělené od sebe polopropustnými membránami. V postranních 

komorách jsou zabudovány elektrody a trubky pro přívod a odvod čistého disperzního 

prostředí. Koloidní systém ve středním prostoru je během elektrodialýzy neustále 

promícháván. Řídící silou membránového přenosu je elektrická síla. Výsledný stav závisí na 

koncentraci. Používá se převážně pro odsolování vod nebo čištění kyselých drenážních 

důlních vod [15]. 
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Obrázek 1-1. Schéma skleněné cely elektrodialyzátoru, autor: Cechlová (2008) dle[15] 

 
Provozní problémy reversní osmózy jsou - údržba cel (membrán) a limitní hodnoty pro 

některé kovy - železo např. 1mg/l, kdy je nutné užít předčištění. Proces je ovlivněn tvrdostí 

vody a při procesu vzniká koncentrát, který je třeba zneškodnit [5,6,16]. 
 

Reversní osmóza 
Reversní osmóza je  proces, který je přesným opakem osmózy. Molekuly rozpouštědla 

(odpadní vody) prochází přes semipermeabilní membránu z místa o vyšší koncentraci do 

místa o nižší koncentraci. Tato metoda se používá například při odsolení mořské vody, kdy ve 

výsledku získáme odděleně čistou vodu a minerální látky. Viz. Obrázek 1-2 [15].  

 
Obrázek 1-2. Princip reversní osmózy, autor: Cechlová (2008) dle [15] 

 
Iontová výměna 

Iontová výměna je proces, při němž iontoměnič (tj. pevná fáze) ve styku s roztokem 

ztrácí své sorbované ionty (či část svého složení), které jsou vytěsňovány ionty z roztoku, tj. 

dochází k výměně iontů. Mezi přírodní iontoměniče využívané při čištění odpadních vod patří 

zejména jílové minerály a zeolity či jejich modifikace. Princip iontové výměny znázorňuje 

obrázek 1-3 [17].  
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Obrázek 1-3. Princip iontové výměny, autor: Cechlová (2008) dle [17] 

 

Vypařování (destilace) 
Je to difúzní separační proces, laboratorní i průmyslová metoda čištění a dělení 

kapalných látek. Při jednoduché destilaci se kapalina při teplotě varu odpařuje z uzavřené 

nádoby, její páry se vedou do chladiče, kde ochlazením zkapalní a kapalina (destilát) se jímá v 

tzv. předloze. Méně těkavé kapalné podíly nebo nečistoty zůstávají ve varné nádobě. Při 

vakuové destilaci se destiluje při nižším tlaku a tím i nižší teplotě. Při frakční destilaci se 

různé podíly destilátu vroucí při různých teplotách jímají zvlášť. Destilace molekulární 

umožňuje za vysokého vakua destilovat vysokovroucí látky, které se při normální 

(atmosférické) destilaci (tj. při své teplotě varu) rozkládají. Při destilaci s vodní párou se 

vypařování těkavější kapaliny dociluje přeháněním přehřáté vodní páry (vzniká nižší teplota 

varu směsi než složek) [18].  

 

Flotace 
Flotace je separační proces, používaný k oddělování tuhé fáze od kapalné, při kterém se 

nerozpuštěné látky spojují s mikrobublinkami plynů a vytvářejí flotační komplexy, jejichž 

specifická hmotnost je menší než specifická hmotnost kapaliny. V důsledku toho stoupají 

flotační komplexy k hladině, ze které jsou odstraňovány. Princip flotace znázorňuje obrázek 

1-4 a její typy jsou následující [19].  

• Vakuová flotace - snížení tlaku ve flotační jednotce pod 0,1 MPa. 

• Tlaková flotace - expanze tlakové vody nasycené vzduchem za vyššího tlaku, než je tlak 
atmosférický. 

• Chemická flotace - přídavek chemikálií. které se ve vodě rozkládají za vývinu plynu. 

• Elektroflotace - elektrolýza vody za vzniku vodíku a kyslíku. 
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Obrázek 1-4. Princip flotace, autor: Cechlová (2008) dle [17] 

Extrakce  
Extrakce je proces, při kterém kapalná směs ze které je třeba oddělit určitou složku, 

uvede do intenzivního styku s jinou kapalinou (rozpouštědlem, extrahovadlem, extrakčním 

činidlem). Podmínkou úspěšného průběhu je to, že oddělovaná složka je podstatně lépe 

rozpustná v přidaném extrakčním činidle než v původním rozpouštědle (odpadní vodě) [20]. 

Další podmínkou je co nejnižší rozpustnost původního rozpouštědla v extrakčním činidle a 

naopak. Extrakt vzniká z přidaného rozpouštědla a oddělovaná složka je zde koncentrována, 

rafinát vzniká z původní kapaliny (odpadní vody) a oddělovaná kapalina má nižší koncentraci 

než před extrakcí. Oddělení extraktu od rafinátu se uskutečňuje na základě rozdílných 

specifických hmotností těchto dvou fází. Princip extrakce znázorňuje obrázek 1-5. 

čistý 
tributyl
fosfátu

SPG 0.85

znečištěný kyselý 
dusičnan uranylu 

SPG 1.3

rafinát - thorium, 
molybden dvojitá U 
trubice

Saturovaný tributyl 
fosfát

čistá voda

dusičnan 
uranylu

pumpa
 

Obrázek 1-5. Princip extrakce do rozpouštědel, autor: Cechlová (2008) dle [17] 

Adsorpce (obzvláště na aktivním uhlí) 
Adsorpce je technologický proces (viz. Obrázek 1-6) [21], při kterém odstraňujeme 

látky z roztoku jejich vazbou na povrch adsorbentu. Přidáme-li k roztoku látky tuhou fázi - 

adsorbent, začne její koncentrace v kapalině klesat tak jak dochází k adsorpci na povrchu 

přidané tuhé fáze. Čím je k dispozici větší povrch, tím je pokles výraznější. Proto jsou 



 19

nejlepší adsorbenty takové látky, které mají velký měrný povrch, například aktivní uhlí. 

Existuje několik druhů sil, které se uplatňují při vazbě mezi látkou a povrchem adsorpčního 

činidla. Při adsorpci se uplatňují tři druhy sil přičemž o tom, které se uplatní rozhoduje 

povaha adsorbentu, adsorbované látky (adsorbát) i rozpouštědla (vody), ve kterém adsorpce 

probíhá. Podle povahy sil rozeznáváme 3 základní druhy adsorpce - fyzikální adsorpce, 

chemisorpce a iontová adsorpce [22]. 

0,69

H2O

Nezměněný minerál Adsorpce H20

První disociace H20 Disociace OH- a adsorpce kationtu

O2- kationt OH-

 
Obrázek 1-6. Princip adsorpce, autor: Cechlová (2008) dle [14] 

 
Oxidace ozónem 

Ozón oxiduje přechodové kovy do jejich vyššího stavu oxidace, ve kterém obvykle tvoří 

méně rozpustné oxidy, které je pak snadné odstranit filtrací. Např. železo je při rozpuštění ve 

vodě v železnatém stavu. S ozónem vytváří trojmocné železo, které je dále okysličeno ve 

vodě na hydroxid železitý - molekulu, která je velmi nerozpustná a sráží se. Další kovy, jako 

např. arzén (v přítomnosti železa), kadmium, chróm, kobalt, měď, olovo, mangan, nikl a zinek 

mohou být zpracovány podobným způsobem.  
 

Srážecí reakce (srážecí flotace apod.) 
Principem tohoto separačního procesu je dávkování vhodného chemického činidla do 

roztoku, obsahujícího různé nečistoty např. ionty. Je tak možné dosáhnout vysrážení části 

rozpuštěných iontů z roztoku ve formě sraženiny, která je ve vodě velmi omezeně rozpustná. 

Koncentrace nasyceného roztoku málo rozpustných chemických sloučenin závisí na hodnotě 

součinu rozpustnosti Rs. Z definice součinu rozpustnosti a z poznatku, že vyloučení sraženiny 

dojde při překročení součinu rozpustnosti plyne - je-li nutné vysrážet například kation kovu, 

jehož koncentrace v roztoku je velice nízká, je nutno použít nadbytku srážecího roztoku. Tím 

se zvýší koncentrace aniontu sraženiny v roztoku tak, že celkový jejich součin přesáhne 



 20

hodnotu součinu rozpustnosti a sraženina se vyloučí. Princip této metody je znázorněn na 

obrázku 1-7 [23,24].  

dochází ke srážení a 
nečistoty klesají

nečistoty srážedlo obklopuje 
nečistoty

srážedlo

 
Obrázek 1-7. Princip srážecích reakcí při čištění odpadních vod, , autor: Cechlová (2008) dle [23] 

 
Neutralizace 

Při řadě procesů chemické výroby vznikají odpadní vody, jejichž hodnota pH nesplňuje 

podmínky pro jejich vypouštění do toků či kanalizace a před jejich vypuštěním je nutné takto 

vzniklé odpadní vody neutralizovat. Tento proces neutralizace lze provádět několika způsoby. 

Prvním způsobem je míchání kyselých a zásaditých odpadních vod Tuto metodu lze s 

výhodou použít tehdy, vznikají-li v jednom podniku vody kyselé i alkalické. Většinou se 

neutralizace provádí ve vyrovnávací nádrži s usazováním. Při této metodě je třeba důkladně 

prověřit, nevznikají-li po změně pH vody problémy s uvolňováním toxických látek. Druhým 

způsobem je dávkováním chemikálií. Tento princip lze charakterizován na obrázku 1-8 a je 

nutno dodat, že v průmyslových technologiích je tento způsob mnohem více využíván [14]. 
  zásobník vápna

míchadlo

pH čidlo

pH čidlo
k zneškodnění nebo dalšímu 

čištění

obtok

hydroxid 
vápenatý

kyselá odpadní 
voda

Vyrovnávací 
nádrž nebo 

laguna

 
Obrázek 1-8. Schéma vícestupňové neutralizační stanice při čištění kyselých průmyslových odpadních vod,   

autor: Cechlová (2008) dle [14] 
 
 
 



 21

2. ADSORPCE 

Adsorpce spolu s iontovou výměnou a chromatografií patří mezi separační postupy, při 

nichž jsou zadrženy volné částice fluidní fáze na povrchu tuhé částice, čímž dochází 

k separaci dvou či více složek.  K adsorpci dochází na rozhraní dvou fází - kapalné a tuhé 

nebo plynné a tuhé. Jde o děj spojený s působením mezipovrchových sil, kdy vlivem silového 

působení mezi částicemi dochází k zakoncentrování látek z okolního prostředí na povrchu 

tuhé fáze. Pevné látky jsou nazývány adsorbenty a látky adsorbující se nazývají adsorbáty . 

Podle charakteru vazeb mezi dvěma fázemi rozlišujeme několik typů adsorpce – fyzikální, 

chemickou a elektrostatickou adsorpci resp. výměnu iontů [5,12]. 

2.1 Typy adsorpce 
Fyzikální adsorpce 

Fyzikální adsorpce nebo také Van der Waalsova adsorpce je výsledkem 

intermolekulárních přitažlivých sil mezi molekulami pevné a adsorbované částice. Jde o 

mezimolekulární síly dlouhého dosahu, ale jsou velmi slabé. Hodnoty energie uvolněné při 

fyzikální adsorpci se většinou pohybují kolem 20 kJ/mol [25]. Energie je pohlcena 

adsorbátem a rozptýlena jako tepelný pohyb. Při tomto druhu adsorpce nedojde k roztržení 

vazeb adsorbátu, proto si molekula zachovává svou strukturu, ačkoli může dojit k 

deformacím. Tento typ adsorpce je reversibilní. 

Chemická adsorpce 
Chemická adsorpce nebo-li chemisorpce  je specifická a dojde při ní k vytvoření 

chemické vazby, většinou kovalentního charakteru. Při ukončení chemisorpce dojde 

k vytvoření monomolekulární adsorbované vrstvy na povrchu sorbentu. Někdy může nastat 

stav, kdy se nad chemisorbovanou  vrstvou vytvoří další vrstva adsorbovaná fyzikálně. [26] 

Energie chemisorpce je větší než u sorpce fyzikální a pohybuje se okolo 200 kJ.mol-1. [25] 

Obecně při nízkých teplotách je chemisorpce dějem ireversibilním. Adsorbát je možno 

z povrchu sorbentu odstranit zahřáním na vysokou teplotu a zároveň razantním snížením 

tlaku. 

Elektrostatická adsorpce neboli výměna iontů 
Elektrostatická adsorpce resp. výměna iontů je adsorpce, při níž se uplatňují 

coulombovské síly. Proces iontové výměny lze pokládat za určitou variantu adsorpce, při 

které dochází k odstranění nežádoucích či nebezpečných iontů výměnou za ionty, které 

ve vodě vůbec nevadí nebo jsou přijatelné. 
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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. Z hlediska iontové adsorpce rozlišujeme adsorbenty na zásadité 

(hydratované oxidy) a kyselé (silikagel, křemičitany). Chování adsorbentů z hlediska jejich 

kyselosti či zásaditosti závisí mimo jiné i na  hodnotě pH prostředí [16]. 

Pro odlišení fyzikální adsorpce od chemisorpce se obvykle porovnávají hodnoty 

adsorpčních entalpií. Při hodnotách -25kJ/mol a více se hovoří o fyzikální adsorpci, při 

hodnotách -40kJ/mol a méně o chemisorpci. Tato metoda ovšem není nejpřesnější a proto se 

dnes pro přesné určení typu adsorpce používají metody spektroskopické, hlavně IR 

spektroskopie. 

2.2 Adsorpce na fázovém rozhraní pevná látka – kapalina (Adsorpce z roztoků 
na tuhém adsorbentu) 

Na rozhraní pevné látky silové pole adsorbentu ovlivňuje molekuly kapaliny v blízkosti 

povrchu a dochází k adsorpci. Vzniká tak tzv. lyosféra resp. adsorbovaná vrstva, která ulpí na 

povrchu adsorbentu. V tomto případě lze měřit adsorpci z roztoků, která se projevuje změnou 

složení roztoku. Adsorpce z roztoků má široké využití pro izolaci částic (adsorpční 

chromatografie) či při čištění vod a může probíhat dvojím způsobem jako adsorpce 

molekulární nebo iontová [27]. 

2.2.1 Molekulární adsorpce  
Při molekulární adsorpci jsou na povrchu adsorbentu zachyceny celé molekuly, popř. 

oba druhy iontů elektrolytu ve stejné míře. Uplatňují se zde především síly fyzikální povahy a 

jedná se tak o fyzikální adsorpci. Ve výjimečných případech dochází ke vzniku chemických 

vazeb mezi adsorbentem a složkami roztoku (chemická adsorpce). Při měření adsorpce 

z roztoků se stanovuje koncentrace látky v roztoku před jeho uvedením do styku 

s adsorbentem a po ustavení adsorpční rovnováhy. Data lze vyjádřit následovně (I). 

).( 00
iii xxn −=Ω      (I) 

kde n0 je látkové množství roztoku před adsorpcí na jednotku hmotnosti, xi
0 a xi jsou 

molární zlomky složky i v roztoku před adsorpcí a v rovnovážném stavu. Ωi je potom 

rozdílem mezi látkovými množstvími složky i v roztoku původním a po ustavení adsorpční 

rovnováhy na jednotku adsorbentu, jehož množství by bylo stejné jako v původním roztoku. 

Lze říci, že složka i je preferenčně adsorbována v případě, že Ωi>0. Tento vztah jde vyjádřit i 

pomocí látkových koncentrací (II). 
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).( 00
iii cc −=Ω ν .     (II) 

ci
0 a ci jsou koncentrace dané látky v roztoku před adsorpcí a po dosažení adsorpční 

rovnováhy a ν0 počáteční objem roztoku připadající na 1 g tuhého sorbentu. Druhý výraz je 

využíván v případě, kdy máme dvě omezeně mísitelné složky. 

Adsorpční izotermy aneb izotermy koncentrační změny 
Závislost Ωi na složení roztoku po ustavení adsorpční rovnováhy je definováno tzv. 

izotermou koncentrační změny (složené nebo kompozitní). Tvar složené izotermy resp. 

závislosti adsorpce na složení rovnovážného binárního roztoku závisí na skutečnosti zda jsou 

složky mísitelné neomezeně či omezeně [27]. Grafické znázornění izotermy koncentrační 

změny pro různé typy binárních systémů úplně mísitelných složek ukazuje obrázek 2-1, platí 

že na obou koncích koncentračního rozsahu, tj. pro čisté složky, musí být Ωi nulová, neboť 

nenastává žádná změna koncentrace). 

Z obrázku 2-1 vyplývá, že je-li jedna ze složek preferenčně adsorbována v celém 

koncentračním rozsahu, dostaneme křivky A a B. Je-li při nižších koncentracích preferenčně 

adsorbována jedna složka, při vyšších koncentracích pak složka druhá (mění se znaménko Ωi), 

vznikne izoterma tvaru S.  

 
Obrázek 2-1.  Složená izoterma pro binární systém neomezeně mísitelných složek, autor: Cechlová dle [27]  

Pozn.: x2 - molární zlomek složky 2, křivka A - preferenční adsorpce složky 2 v celém koncentračním rozsahu, 
křivka B - preferenční adsorpce složky 1 v celém koncentračním rozsahu, křivka C - při nižších x2 preferenční 

adsorpce složky 2, při vyšších x2 preferenční adsorpce složky 1 (mění se znaménko Ωi). 
 

U látek omezeně rozpustných nebo omezeně mísitelných (Obrázek 2-2) se zdánlivá 

adsorpce vynáší jako funkce relativní koncentrace, tj. poměru rovnovážné koncentrace 

roztoku c2 ku koncentraci nasyceného roztoku (C2)nas, jak ukazuje obrázek 2-2. Izotermy mají 

většinou rovněž tvar S, avšak jiného charakteru než u systémů neomezeně mísitelných 

(Obrázek 2-1.). Typický je prudký vzrůst adsorpce v oblasti koncentrací blížících se 

nasycenému roztoku. Předpokládá se, že zde nastává adsorpce ve více vrstvách. 

Experimentální stanovení adsorpce v této oblasti je dosti obtížné. 
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Obrázek 2-2.  Složená izoterma pro složky omezeně mísitelné (rozpustné), autor: Cechlová dle [27] 

Individuální izotermy a složení adsorbované fáze 
Vztah mezi měřitelnou veličinou Ωi a veličinami, které popisují adsorbovanou vrstvu, 

ale nejsou měřitelné, dostaneme například z rovnice (I) a hmotnostní bilance: 

nnn S +=0
 a nxnxnnn SSS .. 2222

0
2 +=+=     (III) 

 

{ 43421
)2.(2

2.0
2.2.2.0

0
2

2.0)2
0
2.(0

2

nx

xnxnSxSnxn

n

xnxxn

−

−+=−=−=Ω

   (IV) 

)( 22 2
xxn SS −=Ω

     (V) 
 

nS je celkové látkové množství v adsorbované vrstvě a x2
S molární zlomek složky 2. 

v adsorbované vrstvě, veličiny bez horního indexu se vztahují k rovnovážnému roztoku. 

Protože platí  

SSS nnn 21 +=    a    
S

S
S

n
nx 2=

,    (VI) 
je možno tuto rovnici psát ve výsledném tvaru  

21122 .. xnxn SS −=Ω      (VII) 
 

kde n1
S a n2

S jsou látková množství složek 1, popř. 2 v adsorbované vrstvě na jednotku 

hmotnosti adsorbentu, které nejsou konstantní a jsou tak funkcí roztoku. Závislost n1
S=n1

S(x1) 

a n1
S=n2

S(x2) vyjadřují průběh adsorpce jednotlivých složek roztoku za konstantní teploty a 

jsou tedy označovány jako individuální izotermy. Rovnice V a VII obsahují každá 2 neznámé, 

z čehož je patrné, že ze složené izotermy nelze zjistit individuální izotermy bez dalších údajů, 

např. hodnot adsorpce čistých složek z kapalné fáze nebo bez zjednodušujících předpokladů 

(např. adsorbovaná vrstva je monomolekulární). 

Složené izotermy a jejich analytické vyjádření 
Teoretické vyjádření adsorpce roztoků je obtížné. Systém adsorbentu je složitý, 

většinou porézní, nemá přesně definovaný povrch, a ani pro složky roztoku nejsou 
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přístupné všechny póry. Vlastnosti roztoku v adsorbované vrstvě se poté mohou lišit od 

vlastností v objemovém roztoku a to z důvodu nehomogenity adsorbované vrstvy. proto 

všechny teorie, které lze použít pro zpracování tohoto systému, předpokládají určitá 

zjednodušení a dohází tak k vytvoření řady empirických a semiempirických vztahů [27]. 

K analytickému vyjádření průběhu složené izotermy se nejčastěji využívá upravených 

vztahů, odvozených pro popis adsorpce plynů na tuhých látkách jako jsou Freundlichova a 

Langmuirova izoterma. 

Rovnice Freundlichova typu z konstantami A, B, α a β má tvar 

21122 .... xxBxxA βα −=Ω     (VIII) 
a rovnice Langmuirova typu s konstantami a1, a2, b1 a b2 

2
11

11
11

22

22
22 .

.1
...

.1
.. x

xb
xbax

xb
xba

+
−

+
=Ω

   (IX) 
Pokud se z roztoku adsorbuje převážně složka 2, jsou konstanty B (popř. a1) velmi malé 

a druhé členy pravé strany rovnice zanedbatelné. pro adsorpci ze zředěných roztoků se 

molární zlomek neadsorbující se složky 1 blíží 1 a adsorbované množství rozpuštěné látky je 

vyjádřeny vztahy X–XIII, kdy v praxi se nejčastěji pro zředěné roztoky využívá vztahů (XII, 

XIII), resp. vyjádření pomocí koncentrace. 
α
22 .xA=Ω      (X) 

22

22
22 .1

.
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xb

a m +
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     (XI) 
nck 22 .=Ω      (XII) 

2

2
2 .1

.
.

cb
cb

m +
Ω=Ω

    (XIII) 
Konstanty všech těchto vztahů je nutné stanovit z experimentálních dat a jestliže 

rovnice XI a XIII vystihují takto získaná data, lze jejich konstanty a2m a Ωm považovat za 

množství složky 2 adsorbované v nasycené monovrstvě, což se využívá při stanovení povrchu 
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Separační faktor získáme vyhodnocením experimentálních dat nebo jej lze vyjádřit 

pomocí rozdílu standardních chemických potenciálů. 

Ovlivnění adsorptivity vlastnostmi systému 
Experimentální stanovení adsorpce z kapalné fáze je značně jednoduché, proto bylo 

proměřena řada systému, z jejichž experimentálních dat byly vyvozeny souvislosti mezi 

vlastnostmi adsorbentu a vlastnosti roztoku projevující se relativní adsorptivitou jeho složek. 

Mezi nejdůležitější kvalitativní vztahy patří následující zjištění [27]: 

Vztah mezi adsorptivitou a teplotou – jako všechny typy adsorpce je i adsorpce 

z kapalné fáze dějem exotermním z čehož vyplývá, že se vzrůstající teplotou klesá 

adsorbované množství. 

Vztah mezi adsorptivitou a pH - Jsou-li v molekule adsorbátu přítomny charakteristické 

skupiny schopné disociace, má pH roztoku podstatný vliv na adsorpci. Bylo prokázáno, že 

množství naadsorbovaného fenolu se snižuje jak při nízkých, tak vysokých hodnotách pH. 

Interpretace tohoto děje je založena na disociaci fenolu na fenolátový anion a proton. 

Disociační konstanta pak pro fenol má hodnotu pKa = 9,89 a z tohoto důvodu je hlavní 

adsorbující se sloučeninou fenolátový anion [29]. Vzhledem k tomu, že fenolátový anion má 

větší afinitu k vodné fázi a povrch je kyselý, odpudivé síly mezi povrchovou vrstvou  a 

fenolátovým anionem vedou ke snížené adsorpci. V případě kyselých roztoků, kdy dojde 

k dodatečnému rozpuštění kyseliny v roztoku, nastane zvýšení koncentrace protonů v roztoku. 

Z měření pomocí infračervené spektroskopie vyplynulo, že hlavně povrchová karbonylová 

skupina je tím místem, kde se váží fenoly a nitrofenoly a dochází při tom k vytvoření donor-

akceptorového komplexu. Dojde-li ke zvýšení koncentrace protonů v roztoku, mohou protony 

konkurovat při obsazování karbonylových aktivních míst, což má za následek snížení 

adsorpce při nízkých hodnotách pH.  

Vztah mezi adsorptivitou a polaritou – neboli vztah mezi chemickou strukturou 

adsorbátu a adsorbentu. Platí zde pravidlo, že polární látky se dobře adsorbují na polárních 

adsorbentech z nepolárních rozpouštědel a naopak. Zároveň zde platí tzv. Traubeho pravidlo 

(závislost adsorptivity na počtu uhlíku v homologických řadách) pro adsorpci z vodného 

výluhu na nepolárních adsorbenetch které říká, že adsorbované množství organické látky 

stoupá s počtem uhlíkových atomů v uhlíkovém řetězci. 

Polarita organických sloučenin je závislá na rozložení náboje v molekule. Téměř každá 

asymetrická molekula je polární. Dle Brockmann a Volpersovy řady, která zařazuje funkční 

skupiny dle jejich vlivu, bude adsorptivita z vodných roztoků na nepolárním adsorbentu klesat 
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v pořadí [30]. 

-Cl>-H+>-NO2>-N(CH3)2>-COOCH3>-NH2>-OH>-CONH2>-COOH.  (XVI) 

Vztah mezi adsorptivitou a vzájemnou rozpustností obou složek roztoku – Adsorptivita 

látky se u homologických řad organických sloučenin zvyšuje s klesající rozpustností 

adsorbátu v roztoku, z něhož je látka adsorbována. Platí zde tedy Lundelinovo pravidlo.  

Adsorpce látek stejného typu na nepolárním adsorbentu roste s jejich relativní 

molekulovou hmotnosti (Mr) až do její určité výše podle charakteru adsorbentu, zejména 

jemnosti jeho struktury. Velikost molekuly se za tímto maximem stává limitujícím faktorem 

pro průnik adsorbátu k povrchu mikropórů adsorbentu [31]. Limitující relativní molekulová 

hmotnost, nad níž se adsorptivita látky snižuje, je u aktivního uhlí 10000, u druhů s jemnou 

strukturou i nižší. Relativní molekulová hmotnost adsorbátu ovlivňuje i rychlost adsorpce. U 

rychle míchaných systémů s práškovým adsorbentem, kdy limitujícím dějem je transport 

v pórech, se rychlost adsorpce zpomaluje s rostoucí Mr. 

Vztah mezi adsorptivitou a povrchovým napětím roztoku, mezi adsorptivitou a teplotou 

tání složek roztoku a adsorptivitou a výparnými teply jsou dalšími významné kvalitativní 

vztahy, které byly sledovány a všechny mohou být narušeny velikostí a tvarem 

adsorbovaných molekul. jejich vliv je patrný hlavně při adsorpci na mikroporézních 

adsorbentech, kdy je průměr póry srovnatelný s velikostí částic jedné nebo obou složek 

roztoku a může tak být omezen přístup, některého druhu molekul do velké části adsorpčního 

prostoru. 

2.2.2 Iontová adsorpce  
Dochází k přednostní adsorpci jednoho z iontu (povrch adsorbentu získá elektrický 

náboj), jde o tzv. prostou iontovou adsorpci, nebo současně s adsorpcí iontů probíhá jiný děj, 

zabezpečující, že náboj adsorbentu zůstane nezměněn tzv. výměnná adsorpce a hydrolytická 

adsorpce. 

Prostá iontová adsorpce 
Prostá iontová adsorpce nejčastěji probíhá na povrchu krystalické mřížky málo 

rozpustných sloučenin z vodných roztoků elektrolytů a platí zde Panethov-Fajnsovo pravidlo 

resp. ionty z roztoku se adsorbují na povrchu krystalické mřížky tehdy, když tvoří s opačně 

nabitým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu. Nejlepší adsorpci potom vykazují ionty, 

které jsou samy součástí krystalické mřížky, nebo jsou těmto iontům podobné. Míra adsorpce 

roste s nábojem iontů a s jejich poloměrem (čím větší poloměr iontu, tím menší je při stejném 

náboji jeho hydratace, což má negativní vliv na adsorpci). Adsorbované ionty vytvářejí na 
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povrchu adsorbentu záporně nabitou vrstvu, k níž jsou přitahovány další opačně nabité ionty 

z roztoku a vzniká tzv. elektrická dvojvrstva. 

Výměnná iontová adsorpce 
V tomto případě nahrazuje adsorbent ionty adsorbované z roztoku, jinými ionty, které 

do roztoku uvolňuje a které jsou součástí jeho krystalické mřížky či části elektrické 

dvojvrstvy. Množství iontů, které ke schopna vyměnit jednotka hmotnosti suchého adsorbentu 

se nazývá výměnná kapacita. Látky s vysokou výměnnou kapacitou nazýváme měniče iontů 

tzv. ionexy. které mohou být přírodního původu (minerály typu zeolitů), tak syntetické a 

mohou být jak organické tak anorganické. Charakteristické pro ně je, že v jejich krystalické 

mřížce jsou pravidelně rozmístěny póry, malé ionty tak pronikají dovnitř a výměna probíhá na 

vnitřním povrchu adsorbentu. Vnější povrch bývá narozdíl od vnitřního zanedbatelně malý a 

lze tedy říci, že výměnná kapacita v tomto případě nezávisí na velikosti vnějšího povrchu, ani 

na stupni disperzity. 

Hydrolytická iontová adsorpce 
Jde o speciální případ iontové adsorpce na aktivním uhlí. Aktivní uhlí adsorbuje buď jen 

kyselou nebo zásaditou složku (závisí na přípravě aktivního uhlí). Při adsorpci z roztoku soli 

probíhá děj jako by sůl vlivem adsorbentu hydrolyzovala a výsledným dějem je molekulární 

adsorpce kyseliny nebo molekulární adsorpce hydroxidu. 

Stanovení adsorpce z kapalné fáze na pevných látkách v praxi 
Experimentální provedení modelování adsorpčních izoterem je založeno na tom, že 

stanovujeme koncentraci látky v roztoku před jeho uvedením do styku z adsorbentem a 

ustálení adsorpční rovnováhy (do vytvoření rovnovážného stavu mezi adsorbentem a 

adsorbátem). Odvážené množství adsorbentu, který byl vyčištěn, dokonale vysušen, aby se 

odstranila naadsorbovaná pára, popř. evakuován. Adsorbent je ponořen do známého množství 

roztoku o určitého složení a celý systém je uzavřen v nádobce a protřepáván za konstantní 

teploty po dobu nutnou pro ustavení adsorpční rovnováhy. Tato doba je pro různé systémy 

různě dlouhá a proto je ji třeba stanovovat experimentálně. Po dosažení adsorpční rovnováhy 

je třeba adsorbent oddělit od kapalné fáze (sedimentace, filtrace, užití centrifugy) a to při 

teplotě měření. Roztok je analyzován vhodnou metodou (normované postupy). Mezi klasické 

postupy patří metody titrační a srážecí. Druhou skupinu speciální analytické metody – měření 

vodivosti roztoků, potenciometrie, spektofotometrie, měření změn indexu lomu -

refraktometrie, interferometrie. Další metodou měření adsorpce z roztoků na pevných 

adsorbentech je adsorpční chromatografi e- používá se u vícesložkových zředěných roztoků. 
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3. BIOSORPCE  

Biosorpce je velmi specifickým typem adsorpce a proto si zaslouží zvláštní pozornost, 

pro mou práci má význam především biosorpce těžkých kovů z vodného prostředí, která má 

svá specifika definovaná v této kapitole. 

3.1 Úvod do problematiky biosorpce - výhody biosorpce těžkých kovů 
Biosorpce kovů s využitím určitých typů neživé biomasy je vysoce efektivní, 

alternativní metoda dekontaminace médií resp. odpadních vod. Současné studie a provedené 

experimenty - testování odpadní biomasy, ale i části odumřelých rostlin a živočichů (viz. 

podkapitola Současný stav řešení – testované biosorbenty) -  nám dávají možnost pochopit 

tento komplexní proces a posoudit možnost využití těchto materiálů v praxi v podobě 

čistírenských procesů resp. technologií - aplikace v podobě kolonového čištění – které jsou 

nejúčinnějším způsobem využití kontinuálního čištění na bázi bisorpce těžkých kovů, kdy 

jsou sorbenty uložené do lože (ve vznosu i vázané). 

Biosorbenty se připravují z přírodní či odpadní biomasy např. řas, lišejníku, 

mikroskopických hub, bakterií, které byli umrtveny během úpravy, např. promícháním 

s roztoky kyselin před finálním vysušením [32] a úpravě granulometrie materiálu [33-35].  

Pro některé materiály stačí materiál nadrtit a namlít a vytvořit tak materiál určitého 

granulometrického složení, ovšem pro některé materiály je volena imobilizace s 

využitím syntetických polymerů jako „matrixu“ nebo mohou být přichyceny na 

anorganických hmotách, např. na bázi křemíku [36-40]. To umožňuje upravit mechanické 

vlastnosti adsorbentu – materiálů obecně - jejich odolnost, která je jednou z podstatných 

vlastností adsorbentu [41]. Odolnost materiálů je důležitá obzvláště při jeho regeneraci. Ta se 

provádí v případě biosorpce pomocí loužení materiálu ve slabých roztocích kyselin či 

hydroxidů. Je to děj, kdy se malé objemy kovů zakoncentrují do koncentrátů dle konvenčních 

regeneračních postupů [42,43]. Proces končí promytím kolonového lože, aby byli odstraněny 

chemické látky, které byly použity pro proces čištění a směs rozmístěna dle technologického 

postupu do lože kolony. V technologiích, kdy je vyžadován proces biosorpce v kolonách 

kontinuálně je běžné, že kolony jsou umístěny paralelně a tím proces biosorpce není narušen. 

V souladu z dalšími konvenčními postupy odstraňování toxických kovů z průmyslových 

médií – jako je precipitace pomocí vápence, iontová výměna a srážení s využitím biosulfidů 

(H2S produkovaný s využitím sulfátových bakterií) – nabízí proces biosorpce nízké operativní 

náklady či minimalizaci objemu chemických a biologických kalů. Vysoká efektivnost 
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detoxikace rozpustných kapalin a nízká ztráta nutrientů je dalším pozitivem tohoto procesu. 

Všechny tyto výše zmiňované výhody daly podnět k výzkumu a vývoji v této oblasti a byla 

vyvinuta, či je vyvíjena řada metod. (viz. podkapitola Současný stav řešení – testované 

biosorbenty). Ačkoliv řada biologických materiálu váže těžké kovy, jen ty které mají vysokou 

vaznost a jsou použitelné v široké škále biosorpčních procesů mohou být nazvány 

biosorbenty. 

3.1 Rozpoznání iontové výměny 
Již od počátků studia biosorpčního procesu byla vysledována přímá závislost biosorpce 

na pH média (modelového roztoku či odpadní vody). Adsorpce iontů těžkých kovů 

dramaticky klesá u řady typů biomasy úměrně klesajícímu pH od 6 do 2,5. viz. Graf 3-1. 
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Graf 3-1. Absorpce iontů těžkých kovů jako funkce pH roztoku , autor: Cechlová (2009) dle [43]  

Pozn.: Díky  znalosti tohoto faktu, můžeme tuto vlastnost využít při regeneraci samotného adsorbentu, kdy se dá 
využít slabého roztoku kyseliny a dojde k situaci popsané v  grafu. Veliký význam má přítomnost karboxylových 

kyselin [44-46]. 
 

Vzhledem k tomu, že řadu iontů těžkých kovů lze z roztoku vysrážet při pH vyšším než 

5,5, byla původní myšlenka, že se ionty kovů možná akumulují v buňkách a/nebo v jejich 

stěnách a tento proces byl nazýván mechanismem sorpčně – mikrosrážecím [47]. Testy které 

byly posléze provedeny v systému s blízkým dávkováním bez úpravy pH odhalili skutečnost, 

že sorpce kovů na biomasu omyté pomocí kyselin vedla ke snížení pH v roztoku [48]. Díky 

tomuto zjištění byla hypotéza iontové výměny mezi protony a ionty těžkých kovů 

formulována jinak a později prokázáno, že matriál vytvořený z biomasy mikroskopických hub 

předupravený pomocí Ca+ a Na+ iontů během procesu čištění - sorpce – tyto dva lehké 

kationty kovu vypouštěl do roztoku, zatímco byly sorbovány kationty Zn2+ a Pb2+[49]. 

Relativní množství těžkých kovů které bylo odstraněno pomocí mikroskopických hub 

z roztoku a množství lehkých kovů uvolněného do roztoku bylo přibližně stejné. Obdobných 

výsledků bylo dosaženo při testování řas [50] a chaluh [51]. Lze tedy konstatovat, že těžké 
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kovy jsou z roztoku odstraňovány dominantně s výměnou iontů používané biomasy. Graf 3-1 

je typickým příkladem vlivu pH na množství odstraněné biomasy, což ovlivňují slabě kyselé 

karboxylové skupiny R-COOH (pKa v rozsahu 3,5-5,5) které jsou přítomny v biomase resp. 

buněčných stěnách řas a hub. Rovněž byl zmíněn podstatný vliv resp. role R-COOH skupin 

jako součásti peptidoglycidů při izolaci kovů pomocí grampositivních bakterií [47]. 

Konduktometrická a potenciometrická titrace biomasy chaluh Sargassum fluitans odhalily 

slabý kyselý charakter kovových vazeb této hnědé mořské řasy [52,53]. Tato práce 

demonstrovala, že existuje afinní vztah mezi stupněm zachycení –COOH skupiny esterifikací  

na biomase mikroskopických hub a chaluh a odpovídajícím absorpcí kovu způsobeným touto 

biomasou. Obdobné výsledky prokázaly testy provedené na sladkovodních řasách Chlorella 

vulgaris [54], Chlorella pyrenoidosa a Cyanidium caldarium [55]. 

Byl prokázán přínos i dalších funkčních skupin v buňkách a buněčné stěně řas a hub, 

jako jsou silně kyselé sulfátové skupiny (R-SO3
-) - jako je „fucoidan“ (sulfátový 

polysacharid) a „carrageenan“(polysacharid připravený alkalickou extrakcí) - v chaluhách, 

amino skupiny chitinu (R2-NH) a chitosanu (R-NH2) v houbách. Význam skupin  sulfátových 

esterů pro biosorpci těžkých kovů na biomase chaluh pravděpodobně snižuje řadu mytí 

v kyselinách, protože obecně platí, že sulfátové polysacharidy podporují  hydrolýzu 

v kyselých podmínkách. [56]. Muzzarelli [57] a Jha [58] demonstrovali resp. potvrdili, že 

iontová výměna mezi protony a kovy na amino skupinách jsou ovlivňovány pH obdobně jak 

je tomu u skupin karboxylových. Ačkoliv je třeba zmínit, že jsou hodnoty pH, při kterých 

výtěžnost kovů ostře stoupá a dosahuje svého maxima, obecně vyšší u amino skupin než u 

skupin karboxylových. Porovnání mezi maximální absorpcí kovů pomocí biomasy 

mikroskopických hub [59,60] obsahujících čistý chitin a chitosan [59] odhalilo, že vazby 

chitinu a chitosanu mohou obsáhnout pouze 10% vazebné kapacity těchto hub. Ve světle 

těchto výsledků, mohou být biosorbenty chápány jako iontovýměnný materiál resp. 

iontoměnič, který primárně obsahuje slabě kyselé a základní (primární) skupiny. To odpovídá 

teorii kyselého rovnovážného stavu v pH v rozmezí 2,5-5, kdy je vaznost iontů těžkých kovů 

učena primárně stupněm disociace slabě kyselých skupin. Mimoto lze díky tomu porovnat 

selektivitu biosorbentů se synteticky připravovanými pryskyřicemi jako je IR C50 a IRC718, 

kde jsou karboxylové skupiny součástí jejich syntetického matrixu. Přírodní selektivita 

biosorbentů která byla vysledována, ale nikdy předtím vysvětlena tak nabyla nových rozměrů. 

Finálně lze říci, s vědomím a znalostí dobře vyvinutých biosorbentů na bázi iontové výměny, 

že vše mluví v tomto směru pro maximální využití takto připraveného materiálu. To dává 
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šanci k dalšímu vývoji specifických biosorbentů u kterých lze pomocí úpravy specifického 

složení zvýšit jejich selektivnost. 

3.2 Vyhodnocení rovnovážných vazeb iontů kovů 
Proces biosorpce obnáší reakci mezi pevnou fází (sorbentem) a fází mobilní 

(rozpouštědlem, v tomto případě jde o vodu) ve které jsou rozpuštěny částice, které chceme 

sorbovat (sorbát, v tomto případě ionty kovů). Tyto pevné částice se mohou na části 

adsorbentu  vázat řadou mechanismů. Tento proces probíhá do té doby než je vytvořena 

rovnováha mezi částicemi rozpuštěnými a vazbami sorbátu (při zbytkové koncentraci, finální 

nebo taky řečeno rovnovážné koncentraci Cf). Vzájemný vztah sorbentu a sorbátu určuje 

jejich distribuci mezi stacionární (pevnou) a mobilní fází.  

Kvalita sorpčního materiálu je potom posuzována jako množství, které může být 

zachyceno a udrženo v imobilizovaném stavu a sorpční výnos q, může být popsán pomocí 

různých jednotek, v závislosti na jednotlivých experimentech – v miligramech na gram (mg/g) 

vysušeného materiálu (biomasy), v mmol/g apod.  

3.3 Porovnání účinnosti adsorpce – který sorbent je lepší 
Odpověď na otázku který biosorbent je vhodnější, lepší pro danou situaci lze nalézt 

pouze v případě, že jsou porovnávány jejich maximální úbytky při stejné rovnovážné 

koncentraci. To je důvod proč při porovnání nízké vstupní koncentrace (např. 10mg/l) a další 

mnohem vyšší (např. 200mg/l) můžeme získat různou úspěšnost adsorbentu, což je dobře 

vidět na grafu 3-2 [61,62]. Nejlepším způsobem jak vyjádřit adsorpci jedné sorbované složky 

za konstantních podmínek pro porovnání dvou sorbentů, je sestrojit jednosložkovou sorpční 

izotermu za konstantních podmínek např. pH, teplota, stabilní iont. Sorpční izoterma je 

sestrojována jako závislost výsledné adsorpce q a rovnovážné koncentrace „finální 

koncentrace po dosažení rovnovážného stavu“ - Cf. Pro popis této závislosti se obvykle 

využívá Langmuirova - rovnice (XVI) [63], viz. rovnice IX, či Freundlichova modelu – 

rovnice (XVII) [64], viz. rovnice (X) . 
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Graf 3-2. Biosorpční izotermy v rovnovážném stavu znázorňující adsorpci jednoho kovu při různých 

koncentracích na 2 testovaných materiálech, autor: Cechlová (2009) dle [60,61] 
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Pro procesy biosorpce, vystihující mnohem lépe iontovou výměnu probíhající při těchto 

dějích, je mnohem vhodnější využít mnohem různé modely pro lepší objasnění rovnovážného 

stavu, postavené na principu biosorpce [65-68]. Pro objasnění Langmuirova modelu, který 

operuje se 2 základními konstantami, což je qmax (maximální sorpční kapacita) a koeficientem 

b (odpovídá vztahu mezi sorbátem a sorbátem). Nízké hodnoty b nasvědčují o prudkém 

vstupním nárůstu vlastní sorpční izotermy, indikující vhodně vysoký afinní vztah mezi 

sorbentem a sorbátem, což svědčí o tom, že daný sorbent je vhodný – má vysokou hodnotu 

qmax a prudký nárůst izotermy resp. nízké b.  Namodelovat jednosložkovou izotermu není 

nikterak obtížné, ovšem je třeba pečlivě sledovat environmentální aspekty resp. podmínky 

tohoto děje a zaznamenávat je, aby byl výsledná Cf odpovídala opravdu a jen a pouze stavu 

adsorpční rovnováhy. Tento proces jejího ustavení vynášíme jako časovou závislost vývoje 

koncentrace dané složky v roztoku. Výslednou sorpční kapacitu potom vypočteme jako q 

(XVIII), jiné vyjádření rovnic (I), (II) : 

S

V).fCiC(
q

−
=  .     (XVIII) 

V této rovnice je Ci vstupní koncentrace kovu v jednosložkovém systému, Cf je 

rovnovážná koncentrace v jednosložkovém systému, V je objem roztoku danému k testování 

sorpční kapacity a S je hmotnost či množství sorbentu použitého při experimentu.  

3.4 Vyhodnocení rovnovážného stavu dvousložkového systému  
Velmi často se v roztoku nachází více druhů kovů v roztoku. V tomto případě se 

vyhodnocení sorpce stává mnohem komplikovanější. Druhý kov může reprezentovat celou 
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skupinu kovů (pokud ne přímo materiálů), což je třeba v tomto případě brát na vědomí, 

protože druhý iont ovlivňuje celkovou sorpci prvního iontu a musí být tímto znám a stanoven. 

Graficky tuto situaci řešíme přidáním koncentrační osy do konvenčního modelu sorpční 

izotermy. Křivka se tak stane trojrozměrná – povrchem původní sorpční izotermy. Vzhledem 

k tomu, že zde neexistuje kontrola nad experimentálně odvozenými daty koncentrací 

rovnovážného stavu (Cf) sorpčního systému, stává se zpracování a vyhodnocení 

experimentálních dat dvousložkového systému kovů mnohem spletitějším. Tento efekt 

v pilotní studii řeší resp. ve své práci přibližují Chong a Volesky [69], kdy velmi dobře 

ilustrovali kvantitativní stanovení ovlivnění adsorpce železa kademnatými ionty s využitím 

modelu 3D izotermy – povrchového vynášení. [70]  

Všechny hodnoty Cf a jim korespondující hodnoty q náleží stejnému povrchu izotermy 

(Graf 3-3.a), proto může být vyříznuta vybraná odpovídající izokoncentrační plocha na poli 

druhého vybraného kovu Cf (v projekci) jako ovlivnění přítomnosti tohoto kovu (Graf 3-3b). 

Eventuálně lze vyjádřit celkový efekt druhého kovu na sorpci prvního a příslušný stupeň 

ovlivnění sorpce (např. 1qmax), které mohou být díky izotermám sestrojeny (viz. Graf 3-

3c).V závislosti na vypočteném a využitém q mohou být sestrojeny 3 různé typy 3D izotermy 

– adsorpce kovu 1 ovlivněnou kovem 2 (viz. Graf 3-3), adsorpce kovu 2 ovlivněnou kovem 1 

a celkovou adsorpci (kov 1+kov 2). Modelování 3D izoterem se provádí s využitím 

matematických modelů na počítači. 

  
Graf 3-3. Příklad vyhodnocení rovnovážné koncentrace binárního systému – 3D křivka, zdroj: [70] 

3.5 Izotermy pro popis iontové výměny 
V tomto případě je použita mechanismus iontové výměny pro vytvoření základního 

modelu pro popis biosorpčního procesu, je založený na rovnovážných konstantách a 

separačních faktorech [71,72]. Pro základní popis slouží základní rovnice (XIX), kde A, B 

jsou částice kapaliny a A, B jsou částice tuhé fáze a reprezentují části vazeb. 

bB.aaA.bbB.aaA.b +++⇔+++  .   (XIX) 
 



 35

Rovnovážná konstanta KAB a separační faktor jsou definovány v následujících rovnicích 

(XX) a (XXI), ovšem tyto rovnice platí při ideální výměně jednotlivých složek systému (1:1), 

kdy je aktivita rovna 1 v obou fázích, viz. rejstřík zkratek, který uvádí význam jednotlivých 

konstant. 
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Pro binární iontovýměnný systém hodnota rovnovážné konstanty KAB může být určena 

z poměru qA/qB proti CA/CB. Izotermy pro popis iontové výměny potom obvykle znázorňují 

závislost nekonečného množství výnosů a koncentrací a jejichž závislost vychází ze vztahu 

(XXII): 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

0C
MLC

.f
Q
Mq

     (XXII) 

 
Celková (souhrnná) vaznost Q (pro suchý biosorbent), binární sorpční systém, je dána 

součtem funkčních skupin v sorbentu (XXIII). 

BqAqQ +=       (XXIII) 

Celková normalita roztoku C0 je dána rovnicí (XXIV). 

BCAC0C +=      (XXIV) 

Biosorbenty mohou být připraveny i v různé iontové formě a sorpční analýza je 

redukována, zvažuje sérii jednoduchých binárních iontovýměnných systémů. Po eliminaci qB 

pomocí substituce s lze vyjádřit qA/Q pomocí rovnice (XXV): 

BC.k1

1

AC.ABK
BC

1

1

Q

q A

+
=

+

=   kde  
AC.ABK

1
k =   (XXV) 

Protože qA/Q reprezentuje část vazebných částí okupovaných A. Rovnice (XXV) tak 

může být vyhodnocena jako úbytek výtěžnosti částic A biosorbentem ovlivněné přítomností 

částic B. To taky ukazuje, že když CB=0/Q≈1, bez ohledu na hodnotu výsledné rovnovážné 

koncentrace A a CA. To odlišuje iontovou výměnou od chemisorpce a/nebo fyzikální 

adsorpce, které obvykle očekáváme u adsorpce na uhlíku, či uhlíkatých materiálech. Dále 

rovnice (XXV) při fixní hodnotě CA, je qA/Q hyperbolickou funkcí CR, což může být 

vysvětleno s využitím nekonečného množství koncentrací což je možné vysvětlit proměnnými 

(XXVI): 
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Q
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BC

Bx;
0C
AC
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obsahujíc rovnici (XXVII), která reprezentuje iontovou výměnu pro binární sorpční 

systém: 

Ax.ABK
Bx

1

1
Ay

+

=  .    (XXVII) 

 
yA, xB a KAB jsou proměnné platící v celém systému, rovnice (XXVII) reprezentuje 

nejobecnější popis iontové výměny sorpční rovnováhy pro binární systém iontové výměny 

(viz. Graf 3-4). 
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Graf 3-4. Nejobecnější popis iontové výměny sorpční rovnováhy pro binární systém iontové výměny,  

autor: Cechlová (2009) dle [61] 
Pozn.: Rovnovážný stav iontovýměnné izotermy je přípustné když dva ionty vymění na jedné aktivní straně. 

Vhodná izoterma je výsledkem vyšší vaznosti částice systému sorbentu k sorbátu, než k původní vlastní částici 
systému 

3.6 Účinnost biosorpčních kolon 
Význam iontové formy – Jaký vliv má forma iontu biosorbentu na odstranění kovů 

Studie prokázaly, že biosorbent stejně jako syntetické iontovýměnné pryskyřice, mohou 

být připraveny v různých formách – obohacené o proton (H-forma) nebo saturované pomocí 

Ca2+, Mg2+, Na+ atd. – pomocí omývání biomateriálů v minerálních kyselinách, solích nebo 

zásadách. Otázkou obvykle zůstává, která iontová forma daného materiálu je ta pravá pro 

daný materiál, aby docházelo k efektivnímu odstraňování kovů z roztoku, a která chemikálie 

resp. roztok, by měl být využit pro následnou desorpci a tím optimální chod biosorpční 

kolony.  

Celkový výkon průtočné kolony přímo závisí na délce a tvaru iontovýměnné zóny, která 

má vliv na vývoj regeneraci (viz. Graf 3-5). Tato zóna je mezi sekcí kolony která je nasycena 

těžkými kovy a částí, která obsahuje čerstvý biosorbent. Podle zatížení nebo regenerace při 
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biosorpčním procesu se tato zóna pohybuje podle zákonů vyplývající toku kapaliny (obvykle 

směřuje dolů). 
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Graf 3-5. Biosorpce v koloně s průtočným ložem, autor: Cechlová (2009) dle [62] 

 
Pokud se nasycená zóna sorbentu blíží konci kolony, koncentrace kovu na výstupu 

stoupá strmě a životnost kolony je ukončena – toto je „bod zlomu“ a kolonu je třeba vyčistit. 

Krátká funkční iontovýměnná zóna v koloně, plně využitelný sorbent prodlouží čas 

funkčnosti kolony a doba za kterou je třeba promýt adsorbent se prodlouží.  

Prakticky je třeba brát v úvahu  vzájemný vztah různých sorbátů na daný sorpční 

materiál. Pro případ částic A sorbujících se na biosorbent nasycený B, teorie iontové výměny 

respektuje dvě rozdílné dějové linie závisející na vzájemného vztahu A a B k sorpčnímu 

materiálu. To se odráží ve tvaru průnikových křivek, které jsou vyhodnocením účinnosti 

kolony (viz. Graf 3-6).  
1
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Graf 3-6. Průnikové křivky získané s účinností biosorpční kolony, autor: Cechlová (2009) dle [62] 

 
Pokud jsou částice A silněji vázané k iontoměniči než částice B (afinita A>afinita B), 

potom je vyvíjená zóna v koloně krátká a udržuje svůj tvar a postupuje dolů, pokud je afinita 
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částice B vyšší než částice A, zóna se rozšiřuje přes celou sekci kolony a je náchylná 

k rozšíření, tzn. že cestuje podél kolony během procesu čištění. To indikuje, že sorbent bude 

vysoce využit resp. regenerován pouze v případě, pokud částice sorbované na zvoleném 

materiálu budou mít vyšší afinitu než ty, které jsou použity pro předúpravu.  

Proto výběr obou iontových forem biosorbentu má význam jak pro účinné čištění, tak 

regenerační stupeň. Proto by mělo být zajištěno, že nejméně jeden (v ideálním případě oba 

tyto stupně) bude následovat modely pevných vazeb A a záměnu slabých vazeb B. 

Protože biosorpce je v tomto případě proces odstranění těžkých kovů, mohou být 

toxické  zaměněny za netoxické části, relativní pozice protonů těžkých i „lehkých“ kovů resp. 

jejich afinity, určující vhodnost pro dané iontové formy a následnou regeneraci.  

Výběr iontové formy pro karboxylovou skupinu 
Karboxylové skupiny jsou známy pro svou vysokou protonovou selektivnost a malé 

objemy zředěných anorganických kyselin, což obvykle umožňuje kompletní desorpci těžkých 

kovů z biosorbentu. Nevýhodou je, že nelze využít biomasu omytou ve zředěných roztocích 

kyselin pro zátěžový stupeň, kdy kovy s nízkou afinitou pro karboxylové kyseliny nedokáží 

nahradit resp. porušit vazbu vytvořenou mezi protony H+ a biosorbentem. Částečná nebo 

celková neutralizace těchto skupin na počátku je nezbytná, pokud chceme očekávat efektivní 

odstranění některých těžkých kovů. Příkladem může být experiment provedený v díle 

Fouresta a Rouxe [33], kteří vysledovali, že přeměnou biomasy hub Rhizopus arrhizus s H- 

formy na Na- nebo Ca-/Mg- formy, promytím biomasy roztokem NaHCO3 a tvrdou vodou, 

byla efektivita biokolony ztrojnásobena. Obdobně další roztoky NaHCO3 pro regeneraci 

imobilizované biomasy lišejníku v polysulfonátových ložích po desorpci kovů v kyselinách. 

Ačkoliv se zdají být Na-formy hub a imobilizované biomasy lišejníku odolné, v případě 

mořských řas dochází k loužení Na-alginátů. Ve výsledku může dojít k desintegraci buněčné 

struktury z důvodu rozpadu její buněčné stěny, která tyto látky obsahuje. Z tohoto důvodu Na- 

a K- formy biosorbentů z mořských řas nejsou stabilní a doporučuje se zde využít Ca- nebo 

H- forem úpravy pro odstranění těžkých kovů s nízkým obsahem toxických kovů. 

Vliv složení vody na vlastní biosorpci 
Vhodnost a efektivnost biosorpce ovlivňuje kromě specifických vlastností biosorbentu 

rovněž chemické složení odpadních vod. Klíčové jsou pro posouzení možnosti využití dané 

sorpční technologie v praxi vstupní testy provedené za využití požadovaného biosorbentu a 

kapalné fáze, která bude pomocí tohoto materiálu čištěna. Existuje několik základních rizik 

při využití biosorbentů v praxi, které primárně ovlivňují nejen výslednou efektivnost, rovněž 
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však průběh biosorpce. 

Dominantních ovlivnění vyplývá ze skutečnosti, že vybrané kontaminované kapaliny 

obsahují více než jeden toxický kov, čímž je ovlivněno vytváření nejen jednotlivých vazeb, 

které se vytváří během iontové výměny v kolonách, ale jeden kontaminant ovlivňuje biosorpci 

– míru, rychlost a výtěžnost – druhého, resp. méně vazného.  Zde je třeba říci, že kolona 

přestává být funkční v situaci, kdy jeden z mnoha toxických kovů na výstupu převyšuje limity 

stanovené pro daný čistící proces. Z teorie iontové výměny a i praktických zkušeností je 

známo, že částice, které opouštějí kolonu jako první je ta, která má vyšší afinitu k danému 

materiálu.  To znamená, že účinnost resp. životnost biosorpční kolony je mezi jinými určena 

typem toxického kovu s nejnižší afinitu z mnoha těch, které vstupují do kolony, resp. čistícího 

procesu. 

Životnost kolon může být v průmyslu rovněž rušena přítomností netoxických kovů, 

které jsou přítomny v samotném kapalném médiu, které hodláme čistit, tyto kovy totiž mohou 

narušovat sorpci toxických kovů , kdy jako příklad je možné uvést důlní vody, které obsahují 

zvýšené množství železa. Kationty Fe2+ ve vaznosti s toxickými kovy přímo soupeří a snaží se 

přednostně sorbovat na částečky sorbátu, kdežto naopak Fe3+ ionty se ve vodě vyskytují 

v suspendované formě.  Proto je třeba vhodnost daného procesu biosorpce v odpadní důlní 

vodě dobře posoudit a stanovit selektivnost biosorbentu jednotlivých toxických kovů přes 

ionty Fe2+a zároveň by měla být v tomto případě posouzena míra ovlivnění suspendovanými 

Fe3+. 

Speciálním případem ovlivnění procesu biosorpce může být dosaženo díky přítomnosti 

různých toxických kovů v značně rozdílném koncentračním zastoupení. Typickým příkladem 

jsou v tomto případě odpadní vody z povrchové úpravy kovů např. vysoký obsah zinku a 

stopová množství Cu2+ a Al3+ nebo odpadní vody z dolu na měď, které obsahují vysoké 

koncentrace měďnatých iontů a stopová množství Cd2+, Ni2+ a/nebo Mg2+ [73]. 

Obvykle je odstraňován pouze toxický kov s vysokou koncentrací a očekává se, že tato 

koncentrace a afinita tohoto vybraného kovu určuje efektivnost a výtěžnost biosorpčního 

procesu. Vzhledem k možnosti konkurenční iontové výměny může jeden či více kovů 

přítomných ve stopovém množství překročit limit stanovený pro jeho přípustné množství na 

výtoku z kolony. Tento fakt tedy ovlivňuje životnost kolony negativním způsobem – zkracuje 

ji (viz. graf 3-7a). I když může nastat případ, že přes prudký nárůst nad limit nemusí nezbytně 

vést ke zkrácení životnosti (viz graf 3-7b). Ačkoliv bylo sledováno překročení limitu ve 

výchozí koncentraci experimentálně, jejich evidentní výskyt a vliv na odstranění toxických 
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kovů nebyl potvrzen. 
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Graf 3-7. Příklady překročení výstupní koncentrace na konci kolony během biosorpčního procesu 2 či více iontů 
kovů, autor: Cechlová dle [62] 

Pozn. Překročení limitu závisí na relativní afinitě individuálních iontů k biosorbentu. V tomto případě nastane 
průlom při jakékoliv vyšším koncentračním poměru než 0,05. 

7a – Překročení zkracuje životnost operativní čas kolony. Kov 2 překročil koncentrační maximum před 
dominantním kovem 1. Tzn.tB>> tOVER. Operativní čas kolony končí v čase tOVER. 

7b – Operativní čas kolony končí v čase , což znamená, že překročená koncentrace neovlivní zdaleka životnost 
kolony. 
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4. SORBENTY  

Sorbenty jsou tuhé materiály s rozvinutou porézní strukturou, schopné zachycovat 

z plynných nebo kapalných směsí některé složky [74,75]. 

4.1 Charakteristické vlastnosti sorbentů 
Povrch pevných látek 

Pevné povrchy jsou velmi rozdílné v závislosti na struktuře a povaze samotných 

pevných látek. [76] I u nejjednodušší formy pevných látek tzv. monokrystaly mohou mít 

rozdílné formy krystalové roviny, hrany či rohy, které se od sebe lisí povrchovou energií. 

Běžné pevné látky netvoří monokrystaly, ale např. agregáty malých krystalů ve všech 

možných orientacích s amfoterním materiálem v mezerách. Existuje řada možností vzniků 

složitých struktur, dutin i výstupků. Rozmístění nepravidelností a tím i povrchová energie a 

jiné fyzikální vlastnosti povrchu závisí tedy nejen na druhu pevné látky, ale i na předchozí 

historii materiálu. pevné povrchy bývají obvykle studovány hluboko pod bodem tání, kdy jsou 

povrchové atomy relativně nepohyblivé, pouze vibrují kolem svých rovnovážných poloh. 

Povrch pevných látek zároveň bývá nerovný jak v mikroměřítku, tak v makroměřítku. 

Makroskopická nerovnost povrchu pevných látek (tzv. drsnost) se charakterizuje různými 

veličinami, např. střední odchylkou nebo střední kvadratickou odchylkou výšky povrchu 

v daném bodě od průměrného povrchu, rozdílem nejvyššího a nejnižšího bodu povrchu. Pro 

pórovité látky lze také použít tzv. faktor drsnosti. Pro stanovení povrchu slouží řada 

fyzikálních metod – převážně optických. 

Povrchová energie pevných látek 
Povrchovou energii pevných látek je možno odhadnout z povrchové energie kapalin (γ), 

která je dobře měřitelná a definujeme ji jako energii potřebnou k vytvoření jednotkové plochy 

nového povrchu. Proces vzniku nového povrchu probíhá ve dvou následujících krocích: 

• Rozdělení materiálu – kdy si atomy nového povrchu zachovávají stejné polohy, jaké měly 
v objemové fázi (proces může probíhat např. rozštěpením). 

• Přeskupení atomů v povrchové oblasti do jejich konečných rovnovážných poloh – u 
pevných látek probíhá druhý děj v důsledku malé pohyblivosti pomalu. 

 

Při odhadu povrchové energie z povrchové energie kapaliny se vychází 

z experimentálního stanovení a z nukleačních studií, kdy se usuzuje, že pevné látky 

v blízkosti bodu tání mají o 10% až 20% vyšší povrchovou energii než látky ve stavu 

kapalném. Tato odhadnutá teplota potom může být užitím Eötvösovy rovnice extrapolována 
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na jinou teplotu. 

Stanovení přímého experimentálního stanovení povrchové energie pevných látek je 

omezené a řada metod je použitelná jen pro určitou skupinu pevných látek či speciální 

podmínky,  příkladem mohou být metoda přímého tečení (pro kovové a plastické materiály), 

metoda štěpení podle rovin štěpitelnosti (pro křehké látky, monokrystaly s dobrou 

štěpitelností). 

Velikost plochy povrchu a pórovitosti pevných látek 
Plocha povrchu vztažená na jednotku hmotnosti se nazývá specifický povrch, zároveň je 

třeba zmínit, že každá částice pevné látky má vnější a vnitřní povrch. Vnějším povrch je 

geometrický povrch částice, tedy viditelná část povrchu a vnitřním povrchem se rozumí 

povrch všech pórů a trhlin, které částice prostupují. Součtem obou poté dostáváme povrch 

celkový. Neporézní látky mívají vnější i vnitřní povrch zanedbatelně malý a vyššího vnějšího 

povrchu můžeme docílit jeho pomletím na prášek. Porézní látky naopak mohou mít tak velký 

vnitřní povrch, že vnější povrch je zanedbatelně malý a je možné, že objem pórů zaujímá 

někdy 50% zdánlivého objemu pevné látky a hodnoty vnitřního povrchu dosahují hodnoty až 

1000 m2/g. 

Stejně významný jako specifický povrch má pro vlastnosti pevných látek struktura, 

velikost a rozměry pórů. Definujeme 3 základní velikosti pórů, podle průměrů pórů (d): 

• makropóry – d je vyšší než 10-7m, 

• mezopóry (přechodné póry) - 10-7m>d>2.10-9m, 

• mikropóry - d< 2.10-9m. 

Pro stanovení velikosti plochy povrchu pevných látek se nejčastěji využívá adsorpce 

z pevné fáze. U mikroporézních látek mohou být hodnoty velikosti povrchu stanovené pomocí 

adsorpce různých látek různé neboť mikropóry jsou nedostupné pro větší molekuly. Nejčastěji 

se potom využívá adsorpce dusíku nebo argonu při nízkých teplotách. 

Další metodou pro stanovení plochy povrchu je měřením adsorpce z kapalných roztoků. 

Je měřeno adsorbované množství potřebné k tomu, aby na povrchu adsorbentu vznikla 

monomolekulární vrstva. Adsorbáty jsou obvykle organická barviva, jejichž koncentraci 

v roztoku můžeme měřit kalorimetricky nebo látky značené radioaktivní izotopy. 

Experimentální provedení je velmi snadné, proto se tato metoda hojně využívá hlavně jako 

metoda srovnávací.  

Mezi další metody ke stanovení velikosti povrchu je kalorimetrické měření smáčecích 

tepel (jejichž hodnota je úměrná velikosti povrchu) a pro speciální případy elektrolytické 
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metody (pro měření kovových povrchů), měření rychlosti heterogenních pochodů a 

v některých případech lze stanovit plochu výpočtem z tvaru a velikosti částic. 

Velikost plochy povrchu a pórovitosti pevných látek 
Stanovení celkového objemu póru v jednotce hmotnosti porézní pevné látky je možné 

zjistit jako rozdíl reciprokých hodnot zdánlivé a skutečné hustoty.  

Zdánlivá hustota adsorbentu, resp. hmotnost objemové jednotky zrn adsorbentu při 

vyloučení objemu volného prostoru mezi nimi může být stanovena pyknometricky. 

Skutečná hustota, resp. hmotnost objemové jednotky pevné látky za vyloučení 

veškerého objemu pórů, je stanovována pomocí neadsorbujícího se plynu. 

Informace o rozměrech a rozdělení pórů lze získat z hysterézních smyček na 

adsorpčních izotermách, optickými metodami nebo rtuťovou porozimetrií. 

Charakteristické vlastnosti využívané a stanovované v praxi 
V praxi, resp. při stanovení charakteristických vlastností adsorbentů se nejčastěji 

požívají následující veličiny a metody: 

• Specifický povrch - Plocha povrchu pevné látky vztažená na jednotku hmotnosti, 

(obvykle m2/g). Velikost plochy povrchu pevných látek se nejčastěji zjišťuje z 

adsorpčních dat (z plynné i kapalné fáze), nebo z hodnot smáčecích tepel. 

• Zrnitost - Zrnitostní křivka je součtová čára, jejíž každý bod udává, kolik procent z 

celkové hmotnosti vzorku činí hmotnost všech zrn menších než určitý průměr zrna d. Pro 

její stanovení existují dva nejčastěji používané laboratorní způsoby: 

 Sítový rozbor - Prosévání na sítech standardizované řady pro zrna větší než 0,06 mm 

(písčitá až štěrkovitá).  

 Hustoměrná metoda - Pro zrna menší než 0,06 mm (prachovitá), vychází ze 

Stokesova usazovacího zákona, udávajícího vztah mezi průměrem zrn a rychlostí 

jejich usazování v kapalině. 

 Pórovitost - Celkový objem pórů v tuhé látce a poměrné zastoupení pórů podle jejich 

velikosti. V užším slova smyslu pórovitost označuje celkový objem pórů látky, 

vyjádřený v procentech, který z celkového objemu látky připadá na objem pórů. 

• Chemické vlastnosti – Z chemických vlastností má největší význam polarita adsorbentu. 

Určuje, do jaké míry bude ovlivňovat polarita adsorbátu schopnost jeho adsorpce. Čím je 

adsorbát polárnější, tím větší je tendence adsorbovat látky polárního charakteru a naopak. 

Záleží na poměru počtu polárních a nepolárních míst na povrchu adsorbentu. 
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4.2 Nejpoužívanější sorbenty v praxi 
Mezi nejpoužívanější adsorbenty využívané pro čištění odpadních vod se zvýšenou 

koncentrací patří aktivní uhlím aktivované aluminosilikáty, upravené jíly, silikagel, 

membrány s uhlíkových nanovláken a upravené pryskyřice (Viz. obrázky 4-1 až 4-6, autor: 

[15]). 

 
Obrázek 4-1. Aktivní uhlí 

 

 
Obrázek 4-4. Silicagel 

 
Obrázek 4-2. Aktivované 

aluminosilikáty 

 
Obrázek 4-5. C-nanovlákna – 

membrány 

 
Obrázek 4-3. Upravené jíly 

 

 
Obrázek 4-6. Upravené pryskyřice 

 
Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík s mimořádně velkým vnitřním povrchem (ca 400-

1500 m2/g). Je to je soubor grafitových destiček, jejichž vzájemná vzdálenost tvoří vnitřní 

povrch - póry. V mikropórech se odehrává adsorpce převážně organických látek a transportní 

póry (makropóry a mezopóry) umožňují přístup organických molekul k aktivním centrům 

aktivního uhlí - mikropórům. 

Četnost výskytu mikropórů a transportních pórů určuje vlastnosti aktivního uhlí a jeho 

vhodnost či nevhodnost pro úpravu pitných vod. Pro "správný" poměr mikropórů a 

transportních pórů je rozhodující materiál, ze kterého se aktivní uhlí vyrábí. Struktura 

aktivního uhlí vyrobeného z černého uhlí je jiná než struktura aktivního uhlí vyrobeného z 

jiných materiálů, např. z kokosových skořápek nebo dřeva. 

Aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí má většinou vhodný poměr mikropórů a 

transportních pórů, zatímco u aktivního uhlí vyrobeného z kokosových skořápek výrazně 

převažují mikropóry, u aktivního uhlí vyrobeného z dřeva makropóry. 

Aktivní uhlí vyrobená z černého uhlí jsou mnohem vhodnější pro aplikace ve 
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vodárenství než aktivní uhlí vyrobená z kokosových skořápek, která i při  vyšším jodovém 

čísle a celkovém povrchu mají nižší sorpční schopnost, což se obvykle projevuje nižší 

účinností a životností 

Aluminosilikáty nejsou selektivními sorbenty aniontů díky nízkému izoelektrickému 

bodu. Pro efektivní sorpci toxických oxoaniontů se jejich povrch upravuje ionty Fe, Al a Mn. 

Detailní znalost mechanismu reakcí probíhajících na povrchu sorbentu umožňuje stanovit 

optimální podmínky sorpce při konkrétních fyzikálně chemických vlastnostech systému. Lze 

je použít při odstraňování As, Se, Sb apod. 

Upravené resp. modifikované jíly, patří do nové testované generace vysoce účinných 

sorbentů na bázi interkalovaných jílových minerálů a nachází použití při ochraně a 

dekontaminaci životního prostředí a v chemických technologiích. Interkalací komplexních 

kationtů do jílových minerálů vznikají pórovité tzv. pilířované struktury schopné sorpce 

velkých organických molekul z vodného prostředí. Využití těchto sorbentů nachází uplatnění 

kromě sorpce těžkých kovů i u takových polutantů, které jsou biologicky těžko 

degradovatelné jako polyaromatické uhlovodíky a chlorované fenoly. Požadované vlastnosti,  

tj. maximální sorpční činnost, selektivita této účinnosti a možnost recyklace sorbentů jsou 

těsně svázány s jejich krystalovou strukturou, tzn. že jsou určeny tvarem, velikostí a 

uspořádaností dutin v pilířované struktuře jílových minerálů a stabilitou této struktury v 

závislosti na teplotě. 

Polymerní pryskyřice jsou polymerní organické látky, při jejichž výrobě lze ovlivnit 

strukturu pórů a tím aktivní povrch, čímž je možné docílit selektivity pro sorpci nejen těžkých 

kovů, ale zároveň i organických sloučenin. Velikost specifického povrchu tohoto druhu 

adsorbentu je od řádově desítek do několika set m3/g (100 -750 m3/g). Jejich výhodou je 

převážně snadnější regenerace. 

4.3 Biomasa jako biosorbent 
Biomasa je definována jako substance biologického původu, která zahrnuje rostlinnou 

biomasu získávanou na půdě nebo hydroponicky, dále živočišnou biomasu, vedlejší organické 

produkty a organické odpady. Z této definice vyplývá rozdělení biomasy na dvě velké části, a 

to biomasu záměrně pěstovanou a získávanou a biomasu odpadní (viz Schéma 4-1). 
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Schéma 4-1. Rozdělení rostlinných druhů biomasy, autor: Cechlová (2009) dle [15] 

 
Biomasa má z obecného hlediska nezastupitelnou úlohu při vytváření rovnováhy 

v biosféře, kde biochemické reakce zabezpečují trvalý oběh biogenních prvků a transformují 

sluneční energii na energii chemickou – zdroj pro všechny biochemické procesy. Hlavní roli 

v tomto případě hraje fotosyntéza, při které se vytváří organické substance z CO2 a vody za 

působení řady enzymů, světelné energie a chlorofylu. To dříve vedlo k definici biomasy 

v užším pojetí chápané jako organické hmoty rostlinného původu získané na bázi 

fotosyntetické konverze sluneční energie tzv. fytomasa. Nutno ovšem dodat, že biomasa se 

v koloběhu látek biosféry vyskytuje až do okamžiku přeměny, kdy dochází k přeměně formy 

substance organické na anorganickou.  

Ekologie definuje biomasu jako celkovou hmotu jedinců určitého druhu, skupiny druhů 

nebo všech druhů společenstva na určité ploše. U rostlin se vyjadřuje v hmotnosti sušiny, u 

živočichů také v čerstvé hmotnosti (v joulech, dříve i v kaloriích, obsahu uhlíku ap.). U 

půdních a vodních organismů může být vztažena také k celkovému objemu (litr, cm3, m3). U 

rostlin je rozlišována biomasa podzemní nebo nadzemní, biomasa živá nebo mrtvá (stařina). 

4.3.1 Současný stav řešení – testované biosorbenty 
V minulosti i současné době je testována řada rostlinných materiálů ať už odpadních či 

cíleně pěstovaných pro možnost adsorpce kontaminantů z prostředí. Tabulka 4-1 udává 

přehled materiálů využívaných pro adsorpci těžkých kovů z roztoku.  

 

 

 

Rostlinná biomasa 

Biomasa získávána 
záměrně  

Biomasa odpadní 

K potravinářským účelům 

Na krmivo zvířat 

Průmyslové suroviny 

K energetickým účelům 

Odpad ze zemědělské 
výroby 

Odpad z potravinářských 
provozů 

Odpadní biomasa při péči 
o krajinu 

Odpad z lesní činnosti 

Organický odpad 
z průmyslových podniků 

Organické odpady 
z venkovských sídel 
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Tabulka 4-1. Přehled odpadních biomateriálů využívaných pro adsorpci těžkých kovů, autor Cechlová (2009) 

Typ odpadní biomasy Testovaný kov 
Banánová dužina Cr, Cu, Zn [78] 
Mlat   Ag, Cd, Cu, Cr, Fe, Ni, Pb, Zn [79] 
Odpad z mrkve   Cr, Cu,Fe, Pb, Ni, Zn [80] 
Odpad z čajového listí Fe, Ni, Pb, Zn, Cu, Cd [80,81,82] 
Odpad z lisování oliv Hg, Pb, Cu, Zn, Cd [83] 
Ořechové skořápky -  vlašský a lískový ořech, madle, podzemnice olejná, 
pistácie Cu, Cd, Pb [784,85,86,87,88,] 
Řasy - Fucus serratu, Marine algae , Algae, Cylindracea Cd, Cu, Ni, Pb, Zn [89,90,91,92 ] 
Stromovitá kapraď Cr, Cu, Pb [93] 
Vojtěška setá  Cd, Pb, Zn  
Odpadní fazolový lusk Cd, Cu, Fe, Pb, Zn  [94,95] 
Houby Amanita pubescence Pb, Cd[96] 
Tráva - čerstvě posekaná Pb [97] 
Pomerančová kůra  Pb, Cu [98,99] 
Slupka kaštanů  Cu[100] 
Piliny – gumovníku Cu,Cr [101,102,103] 
Cukrová třtina Cu, Zn[104] 
Pšeničné otruby Cu[105] 
Rýžová slupka Cd, Cu[106] 
Lignite  Pb[107] 
Citrónová kůra  Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn [108] 
 

Odpadní rostlinná biomasa se rovněž používá pro odstraňování kontaminantů na bází 

fenolů, amoniaku, barviv , motorových olejů apod. [109,110]. Používaná biomasa je potom 

dřevotříska, hobliny odpadního dřeva či zbytky rostlinných vláken – jmenovitě směs zbytků 

listí, pilin, sisal (Agave sisalana), vláken ze skořápek kokosových ořechů  (Cocos nucifera), 

dužiny dýně (Lufa cylindrica) a chmýří z hedvábí (Chorisia speciosa). 

4.3.2 Vybraná odpadní biomasa Phasoleus vulgaris L. a Prunus cerasifera - myrobalan 
Hlavní složky odpadního lusku Phasoleus Vulgaris L. a pecky švestky Prunus 

cerasifera - myrobalan jsou aminokyseliny, polysacharidy, alkaloidy, alantoin, lignin, 

bílkoviny a ze složek vyskytujících se ve stopovém množství jsou to prvky (Al, As, Ba, B, Br, 

Cr, K, Na, Cd, Co, Si, F, P, Mg, Mo, Ni), skupina vitamínů (amygdalin - vitamín B17, beta-

sitosterol, beta-karoten, fylochinon - vitamín K, naicin -vitamín B3, vitamín B a vitamín C - 

nebo látky přítomné jen ve stopovém množství  kamenná sůl resp. NaCl, kyanovodík, 

kyselina křemičitá [111].  

Nositelem reakcí u aminokyselin jsou karboxylová skupina a skupiny aminové. Při 

reakci karboxylová skupiny (–COOH) s kationtem kovu dochází k nahrazení kyselého atomu 

vodíku karboxylové kyseliny za kationt kovu čímž vzniká sůl příslušné karboxylové kyseliny. 

Aminové skupiny - dusíkaté deriváty uhlovodíků dělíme na primární (–NH2), sekundární (-

NHR) a terciární (-NHR2). Centrem reaktivity u aminů je volný elektronový pár na dusíku. 
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Aminy jsou dobrými nukleofily a reagují s snadno s většinou elektrofilních činidel. Kromě 

tohoto mají i schopnost odštěpovat z kyselin proton což znamená, že se chovají jako báze, této 

schopnosti je možno využít při reakci s kationty kovů. Příkladem aminů vyskytujících se ve 

vybrané odpadní biomase - lusku a pecky - je alanin, arginin, cystin, lysin, fenylalanin, glycin 

(př. hystidin), leucin, tyrosin.  

Druhou velkou skupinu dominantních složek převážně odpadního fazolového lusku 

tvoří polysacharidy – polymerní látky se strukturou Cn(H2O)n−1. Tuto skupinu tvoří 

polysacharidy celulózového, hemicelulózového a škrobového typu nebo disacharidy. Mezi 

zástupce polysacharidů celulózového typu je celulóza. Celulóza je hlavní stavební látkou 

rostlinných primárních buněčných stěn a spolu s ligninem se podílí na stavbě sekundárních 

buněčných stěn, lze ji označit za nejrozšířenější biopolymerem na zemském povrchu [112]. 

Dlouhé nevětvené polymery celulózy v buněčných stěnách rostlin vytváří vyšší struktury - 

tzv. mikrofibrily. To jsou v tahu velmi pevná vlákna složená z mnoha molekul celulózy 

spojovaných vodíkovými můstky, které přináší možnost reagovat s kationy toxických kovů. 

 
Obrázek 4-7. Struktura polysacharidů, autor: Cechlová (2009) dle [112] 

 
Mezi polysacharidy hemicelulózového typu vyskytujících se v odpadní biomase fazolového 

lusku patří hemicelulóza. Hemicelulóza se od celulózy liší nižší relativní molekulovou 

hmotností a menším stupněm krystalického podílu. Na stavbě se podílejí beta-D 

glukopyranosy a další monosacharidy - jak hexosy, tak i pentosy a eventuálně i jejich 

methylderiváty. Doprovázejí celulózu v jednotlivých vrstvách buněčné stěny. Převládá u nich 

amorfní část. Mohou rovněž tvořit krystalky. 

Zástupcem polysacharidů škrobového typu, který je součástí odpadní biomasy převážně 

fazolového lusku je amylóza, což je nejdůležitější zásobní látka rostlin, která vzniká jejich 

metabolismem. Amylóza je jednou ze 2 hlavních složek škrobu. Druhou tvoří amylopektin. 

Obě části škrobu jsou složeny z glukózových jednotek spojených α(1-4)-vazbou. Amylóza je 
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lineární polymer, který obsahuje několik set glukózových jednotek. Amylopektin tvoří 

rozvětvené molekuly, které obsahují několik tisíc glukózových jednotek. Větve jsou navázány 

na hlavní řetězec alfa (1-6) vazbou. 

 
Obrázek 4-8. Složení amylózy, zdroj, autor: Cechlová (2009) dle [114] 

 
Disacharidy se v odpadní biomase mohou vyskytovat ve dvou formách jako redukující 

disacharidy které pospojovány glykosidickými vazbami na 1,4 a 1,6 koncích, mají redukční 

účinky a jsou složeny s jednoduchých sacharidů. Druhou skupinu disacharidů tvoří 

neredukující disacharidy které jsou pospojovány glykosidickými vazbami na 1,1 a 1,2 

koncích. To, že nemají redukční účinky spočívá v tom, že poloacetalové skupiny –OH byly 

využity pro vytvoření právě těchto vazeb.  

Alkaloidy představují skupinu zásaditých organických sloučenin, které se tvoří 

přeměnou aminokyselin. V rostlině jsou vázány ve formě solí karboxylových kyselin, jen 

málo alkaloidů je přítomno ve formě volné baze, pokud se zde vyskytuje jde nejčastěji o bázi 

slabou, kromě kvarterních bází amonných, jež jsou silně zásadité. Příkladem alkaloidu 

v biomase je trigonelin. 

Lignin je po celulóze druhou nejčastější organickou sloučeninou. V největším množství 

se objevuje v buněčných stěnách sekundárních buněk, které tvoří xylémové cévy a tracheidy. 

Lignin je vysokomolekulární polyfenolická amorfní látka, kdy základní stavební jednotku 

tvoří deriváty fenylpropanu, které označujeme jako prekurzory ligninu. Jsou to p-kumaryl 

alkohol, koniferyl alkohol a sinapyl alkohol. Tyto prekurzory jsou vázány do trojrozměrných 

struktur etherovými vazbami nebo vazbami mezi dvěma uhlíky [111]. Lignin postrádá 

pravidelnou strukturu a opakující se jednotky, které nacházíme u jiných přírodních polymerů 

jako je např. celulóza. Z tohoto důvodu se na lignin pohlíží nikoliv jako na samostatnou 

sloučeninu, ale jako na směs fyzikálně a chemický heterogenních látek, jejichž strukturu lze 

interpretovat modely. Takový model pak ilustruje typy jednotlivých složek a možné vazby 

mezi nimi. 
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Obrázek 4-9. Základní stavební jednotky ligninu, autor: Cechlová (2009) dle [111] 

 
Mezi bílkoviny obsažené v odpadní biomase patří rostlinné aglutininy resp. 

toxalbuminy (fytohemaglutininy nebo-li lektiny), což jsou bílkoviny typu globulinu, uložené 

jako zásobní. Lektiny jsou velikou skupinou bílkovin, které dokáží s vysokou mírou specifity 

rozpoznávat a vázat cukry ať už volné, nebo vázané na glykoproteinech nebo glykolipidech a 

z hlediska vazeb je nezbytné zmínit schopnost shlukovat resp. srážet. 

Charakteristické složení rostlin fazolu obecného Phasoleus Vulgaris L. v porovnání 

s ostatními rostlinami udávají tabulky 4-2 a 4-3. 
Tabulka 4-2. Charakteristické složení některých užitkových rostlin, autor: Cechlová (2009) dle [111] 

 Užitková rostlina Sušina Bílkoviny Tuky Vláknina Škrob Cukry Popel 
- Obsah v hmotnostních %  

Hrách setý  87 20,8 1,6 6 45,1 5,6 3,2 
Fazol obecný  88,5 22 1,5 4,2 36,5 5,2 4,1 
Čočka jedlá  87,5 24,7 1,4 3,6 45,2 3,6 2,8 
Hrách rolní  87 23 1 6,4 42,7 2,2 3,2 
Bob obecný  86,8 26,2 1,4 7,5 36,8 3,4 3,7 
Vikev setá  89 25,4 1,7 6,7 29 3,6 3,2 

Lupina bílá  88,7 34 4,7 14 8,5 4,8 3,7 
Lupina žlutá  88,7 34 4,7 14 8,5 4,8 3,7 
Sója luštinatá  91 37,1 18,5 5,4 4,3 6 1,7 

 
Tabulka 4-3. Průměrný obsah aminokyselin (v procentech) v bílkovinách užitkových rostlin,  

autor: Cechlová (2009) dle [111,115] 
Aminokyselina Hrách setý Bob obecný Lupina bílá Fazol obecný  
- Obsah příslušné aminokyseliny v % 

Leucin 7 7,2 7,1 7,4 
Arginin 8,9 9,1 neuvedeno 6,4 
Lysin 7,1 6,9 4,6 6,2 

Histidin 2,3 2,7 2,7 2,6 
Valin 4 4,1 3,5 5 

Tryptofan 1,1 0,9 0,8 1,3 
Metionin 1,3 0,9 0,7 1,6 

Cystin 1,6 1,3 1,8 1,6 
Isoleucin 3,8 3,7 4 4,4 
Tyrosin 2,8 2,8 3,4 3,2 

Phenylalanin 4,5 4,1 3,4 5 
Threonin 3,4 3,4 neuvedeno 3,9 
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4.4 Sorbenty na bázi jílových minerálů  
4.4.1. Jíl a jílový minerál 

Původ vzniku jílu je datován před 85–125 miliony let. Ložiska jílu vznikla ze 

sopečného prachu klesnutím k zemi a následným usazováním jak v moři tak na souši. Popel 

se pak pravděpodobně smísil s vodou, následoval rozklad, chemické a strukturní změny za 

pomocí hořčíku, jež byl obsažen v mořském sedimentu a uložen na několik milionů let. Jíly 

také mohou vzniknout zvětráváním křemičitanových hornin – mechanickým či chemickým 

způsobem [116,117]. Samotný jíl je definován jako směsný přírodní materiál, primárně 

složený z jemně zrnitých materiálů, který je obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a 

ztvrdne po vysušení či vypálení. Hlavní rysy jílů, vycházející z jejich základních vlastností 

jsou plastické, jejich částice mají velikost v rozmezí 2-4μm a po vysušení tuhnou. Součásti 

jílů bývají především fylosilikáty tj. silikáty s vrstevnatou strukturou, dále i jiné minerály a 

organická hmota. Mezi minerály obsažené v jílech patří krystalické i nekrystalické modifikace 

SiO2, minerály skupiny alofánu, živce, zeolity, karbonáty či oxidy a hydroxidy železa a 

hliníku. Tyto příměsi mohou, ale také nemusí ovlivňovat výše zmiňované vlastnosti jílů. 

Minerály obsažené v jílech můžeme rozdělit na jílové minerály a doprovodné minerály. Mezi 

jílové minerály patří všechny fylosilikáty a další minerály např. skupiny alofánu, hydroxidy, 

oxidy a oxo – hydroxidy. V přírodě existuje více než 1000 druhů fylosilikátů. Rozdílné jsou v 

uspořádání tetraedrů a oktaedrů ve struktuře.  

Tetraedr (obecně značeny [TO4]m-)  je základní stavební jednotkou krystalové mřížky 

jílových minerálů. Jde o anionty kyseliny ortokřemičité SiO4
4-, krystalizující v pravidelných 

čtyřstěnech neboli tetraedrických tvarech. Každý tetraedr se může chovat jako čtyřvalentní 

anion, jako čtyřstěn v jehož centru se nachází kationt, který je obklopen čtyřmi aniony. Anionty 

nemusí být vždy čtyři, mohou je nahradit volné elektronové páry. Zbytek volných vazeb může 

být neutralizován dalšími bázemi nebo vyvázáním dalších tetraedrů. V přírodě nacházíme různé 

typy tetraedrů. Některé se mohou se slučovat v dlouhé řady nebo spojovat v cykly. V centru 

tetraedrů stojí kationt - Si4+dále se mohou objevit také Al3+, Fe3+, Ge3+. 

 
Obrázek 4-10. Schéma stavby tetraedru, Cechlová 2009 dle [118] 

a- kyselina ortokřemičitá, b - tetraedr 
Oktaedr (obecně značen [MA6]n-)  je osmistěn jehož jádro tvoří taktéž kationt. Anionty 
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jsou umístěny jak v rovině kationu, tak i nad a pod centrem. Volné elektronové páry i v tomto 

případě mohou nahradit anionty. Jako centrální kationty oktaedrů mohou být použity Al3+, 

Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Ca2+,Li+. 

 
Obrázek 4-11. Schéma uspořádání hlinitohydroxylových oktaedrů, Cechlová 2009 dle [118] 

a- vazba Al s OH-, b – hlinitohydroxylový oktaedr  
 

Na obrázcích 4-10 a 4-11 jsou vyobrazeny schémata uspořádání a stavby tetraedrů a 

oktaedrů. Černým kroužkem jsou zaznačeny kationty a prázdným kroužkem anionty. V pravé 

části obrázku jsou znázorněny geometrické relace mezi hranou a vzdálenosti kationt a aniont 

[117,119] 

Silikáty dělíme na šest základních skupin podle způsobu spojování tetraedrů ve 

strukturách silikátů. To se ukázalo být nejvhodnějším kritériem pro jejich klasifikaci. Podle 

tohoto hlediska tedy třídu silikátů dělíme na následující oddělení [120]:  

• nesosilikáty - izolovanými tetraedry,  

• sorosilikáty – samostatné skupiny 
tetraedrů, 

• cyklosilikáty - kruhovou vazba tetraedrů,  

• inosilikáty – řetězová vazba tetraedrů, 

• fylosilikáty – plošná vazba tetraedrů, 

• tektosilikáty - prostorová vazba tetraedrů.  
K nejvýznamnějším faktorům, které předurčují chování jílových minerálů patří 

následující [120,121]:  

• Specifické mineralogické složení jílů 
a jejich struktura, podmiňující 
specifické mechanické chování 
jílovitých zemin. 

• Textura, která určuje, do jaké míry 
lze těleso zeminy považovat za 
homogenní a izotropní.  

• Objemové změny – bobtnání a 
smršťování, kdy k 

nejproblematičtějším zeminám z hlediska 
těchto jevů patří zeminy jílovité.  

• Tixotropie jako typická vlastnost jílů 
nepozorovaná u jiných typů zemin.  

• Problematika konsolidace, někdy spojená s 
řešením dvojí pórovitosti.  

• Překonsolidace jílovitých zemin, vyjádřená 
překonsolidačním poměrem OCR.  

 

Existuje řada možností jak zatřídit jílové minerály, nejčastěji se ovšem využívá 

následujících dvou možností: 

Dana klasifikace - Každý minerál má v této klasifikaci přidělené číslo obsahující čtyři 
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periodicky oddělené části. To představuje hierarchický systém založený na chemických 

sloučeninách a krystalických strukturách minerálů. Tato čísla usnadňují uveřejnění, zařazení 

jednotlivých minerálů a také vkládání nových druhů minerálů do tohoto katalogu. Tato 

databáze ukazuje úzké chemické a strukturální začlenění jednotlivých druhů jílů do celé 

skupiny jílovitých minerálů. Přidělené číslo minerálu obsahuje čtyři periodicky oddělené 

části, které znamenají následující [122]. První číslo představuje třídu minerálu, druhé číslo je 

založené na atomové charakteristice, třetí číslo udává skupinu do které minerál náleží dle 

strukturální podobnosti a čtvrté číslo je přiděleno podle individuálního minerálního druhu  

Strunz klasifikace - Chemické strukturální třídění celého okruhu minerálů lze najít 

v publikaci autora v publikaci z roku 1941 nebo v jejím 9tém rozšířeném vydání.v publikaci 

[123]. V této klasifikaci jsou minerály začleněny do skupin, tříd na základě jejich chemického 

složení a krystalové struktury (IMA) [123]. V současném systému jsou minerály rozděleny na 

10 kompozičních tříd: 

I. základní prvky 
II. sulfidy 

III. halogenidy 
IV. oxidy 
V. dusičitany, uhličitany 

VI. boritany 
VII. sírany 

VIII. fosforečnany 
IX. křemičitany 
X. organické látky 

Vybrané první dva typy odebraných vzorků obsahují značné množství fyosilikátů, jejichž 

strukturu tvoří polyedry – kombinace tetraedrů a oktaedrů. Ve fylosilikátech nejsou oktaedry 

a tetraedry pravidelně uspořádány, ale struktury jsou různě deformované. Také meziatomové 

vzdálenosti mezi jednotlivými kationty, anionty oktaedrů a tetraedrů nejsou totožné, ale jejich 

velikost se pohybuje okolo jisté střední hodnoty, pro charakterizaci se používají průměrné 

hodnoty vzdáleností, které zjednodušují a jistým způsobem idealizují polyedr. Dominantní 

vliv na velikost meziatomových vzdáleností má iontové složení polyedrů, je důležitý tzv. typ 

centrálního kationtu a okolních aniontů ve struktuře fylosilikátů. Konkrétní chemické složení 

fylosilikátů je ve své podstatě nemožné, proto se složení udává jako průměrné. Poslední 

nezbytnou veličinou, která má vliv na charakter vazby je velikost vazebných úhlů 

v polyedrech př. v pravidelném tetraedru velikost úhlů činí 109o28`. Míra deformace 

vazebných délek a úhlů ve strukturách způsobuje různě veliké zploštění či pootočení polyedrů 

ve struktuře fylosilikátů. Fylosilikáty dělíme na planární  a neplanární. 

Planární fylosilikáty - Struktura planárních fylosilikátů je složena z dvojrozměrných 

periodických sítí tetraedrů a oktaedrů. Tyto sítě jsou navzájem spojeny aniony ve vrstvy. 

Jednotlivé vrstvy mezi sebou drží např. vodíkové můstky. Strukturální sítě fylosilikátů:  

• Spojení tetraedrů - Tetraedry jsou navzájem propojeny třemi vrcholy. Čtvrtý vrchol 
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směřuje volně buď nad nebo pod rovinu sítě tetraedrů Ideální tetraedry navzájem tvoří 

hexagonální symetrii. Druhou možností je, že tvoří sítě tetraedrů, ve kterých se kromě 

[SiO4]4- seskupení vyskytují také [AlO4]5- a [FeO4]5-. Vzhledem k přítomnosti rozdílných 

kationtů vzniká mezi tetraedry velké pnutí a dochází k deformaci vazebných úhlů. Ke 

spojení tetraedrů s různými centrálními kationy dochází v případě, že jeden kationt ze dvou 

tetraedrů ležících vedle sebe obsahuje Si.  

• Spojení oktaedrů - Síť oktaedrů tvoří druhou část stavebních prvků struktury fylosilikátů. 

Je tvořena např. [Al(OH)6]3-, [Mg(OH)6]4- seskupením a je charakteristická tím, že dva 

oktaedry položené vedle sebe mají společnou jednu hranu. Co se týče obsazení centrálních 

atomů v jednotlivých oktaedrech, dělíme sítě na homooktaedrické (centrální pozice 

obsazeny stejnými kationty), mesooktaedrické (ze trojice obsazených oktaedrů jsou jen dva 

kationty stejné) a heterooktaedrické (všechny kationty jsou různé). 

Může se stát, že v některém z oktaedrů není žádný centrální kationt. V tomto případě 

mluvíme o tzv. vakanci [124]. Tetraedrické sítě tvoří spolu s oktaedrickou sítí vrstvy. Vrstvy 

mohou vzniknout nejen mezi tetra a oktaedrickou sítí, ale také spojením dvou tetraedrických 

sítí. V případě spojení dvou nad sebou umístěných tetraedrických sítí mohou být tyto sítě 

vázány pomocí Van der Walsových sil nebo za spoluúčasti kationtů tvořící s bazálními 

kyslíky koordinační polyedry, či s kationty s hydratačními obaly za tvorby vodíkových vazeb 

mezi obaly a bazálními kyslíky. Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě mohou být pomocí 

polarizovaných kovalentních vazeb mezi kyslíkovými atomy či přes bazální kyslíky 

tetraedrické sítě a OH anionty sítě oktaedrické [123]. Takto vznikají dva typy strukturních 

jednotek:  

• vrstvy 1:1, což je spojení jedné tetraedrické a jedné oktaedrické sítě, toto spojení má 

společnou vrstvu kyslíkových atomů. Některé atomy zůstanou volné a vytváří tzv. rovinu 

bazálních kyslíků.  

• vrstvy 2:1, spojení, kdy je mezi dvěmi tetraedrickými vrstvami vmezeřena jedna 

oktaedrická síť. Tímto spojením vznikají dvě roviny kyslíkových atomů a dvě roviny 

bazálních kyslíků. 

Tyto vrstvy (1:1 nebo 2:1) vytváří spolu s mezivrstvím (1vrstva a 1 mezivrství) základní 

strukturní jednotku fylosilikátů. Mezivrstvím je v tomto smyslu označován prostor mezi 

dvěmi jednotlivými vrstvami a mezivrstevním materiálem jsou částice - soubor iontů 

nacházející se ve mezivrství. 

Neplanární fylosilikáty - Ve struktuře neplanárních fylosilikátů dochází k periodickému 
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narušení planární struktury, nebo k ohnutí, či cylindrickému svinutí sítí. Struktura 

neplanárních fylosilikátů je stejně jako u planárních tvořena 1:1 a 2:1 vrstvami. Dle vlastního 

narušení struktury dělíme neplanární fylosilikáty na modulované a cylindrické (sféroidní). 

4.4.2 Kaolin  
Kaolin (někdy také kaolín) je hornina obsahující kaolinit [126]. Podle Dana 

klasifikačního systému patří kaolin do třídy 71. fylosilikátů s vrstvami v poměru 1:1, viz 

Planatární fylosilikáty, kaolinitových skupin. Podle Strunz klasifikačního systému patří kaolin 

do třídy VIII/H.25-10 silikátů, vrstevnatých fylosilikátů – skupiny kaolinitu [Si4O10]4- [122]. 

Všeobecný vzorec kaolinitu je Al2Si2O5(OH)4. Minerály, které patří do skupiny 

kaolinitu, jsou: kaolinit, haloyzit, dickit a nakrit. Tyto minerály jsou tvořeny jednou 

tetraedrickou a jednou dioktaedrickou sítí. Tato vrstva s triklinickou (trojklonnou) základní 

buňkou je 0,7nm silná a nejsou zde patrné  žádné substituce. Základní buňky lze rozdělit 

podle společné hlavní osy nebo společných osových kombinací do 7 krystalových soustav, z 

nichž jedna se nazývá triklinická [126]. Obecně lze strukturu kaolinitu zakreslit viz. Obrázek 

4-12 a funkční skupiny Obrázek 4-13. 
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Obrázek 4-12. Struktura kaolinitu (minerál 1:1),  

autor Cechlová, 2009 dle [118] 
Pozn. Jednotlivé vrstvy jsou spojeny vodíkovými 

ionty a je zde nízká výměnná kapacita. 
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Obrázek 4-13. Kaolinit dle reakce funkčních skupin, 

autor: Cechlová dle [127] 

 

 
Obrázek 4-14. Vzhled kaolinitu v elektronickém mikroskopu, zdroj: [128] 
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Velikost částic je od desetin μm až několik mm. Vrstevnatá struktura je patrná jen pod 

mikroskopem (viz obrázek 4-14). Barva kaolinitu je nejčastěji bílá. Může se vyskytovat v 

různých barevných variacích, jako např. okrová či červená, to je způsobeno minerálními 

příměsmi nacházejícími se v blízkosti ložiska kaolinitu. V případě červené barvy je kaolinit 

smíchán s oxyhydroxidy železa. Kaolinové agregáty jsou rozpadavé a měkké, ale kaolin jako 

horninová příměs se může vyskytovat i ve formě velmi tvrdých hornin (pískovec, ryolit). 

Struktura kaolinitu obsahuje velmi často vrstvy slídy, vermikulitu, smektitu, zpravidla 

však jen několik jednotek %. Struktura při teplotě 450-550 °C je značně nestabilní a rozpadá 

se. Relativně slabé vazby mezi jednotlivými vrstvami zapříčiňují pronikání organických látek 

(jejich molekul či iontů) do struktury kaolinitu. Tento jev se označuje jako interkalace. 

Strukturní uspořádanost kaolinitu, představující množství vrstev pravidelně seřazených nad 

sebou, je velmi variabilní a do značné míry odráží podmínky jeho vzniku a podmiňuje 

možnosti jeho využití v praxi . 

Výskyt a vznik kaolinitu - Kaolinit se vyskytuje prakticky ve všech geologických 

prostředích. Pro jeho vznik jsou charakteristické relativně nízké hodnoty pH (pH je 4 či méně) 

a vysoká aktivita. Často vzniká v horkovodním prostředí jako součást rudných přeměn, anebo 

podobou postsedimentační přeměny hornin v diagenetickém stádiu. Kvantitativně nejvíce 

kaolinitu vzniká jako produkt zvětrávání, pro které je charakteristické teplé klíma (např. vlhké 

tropy, kde i v současnosti dochází ke vzniku velkého množství kaolinitu). Nejčastějšími 

primárními minerály ze kterých kaolin vzniká jsou živce, slídy a vulkanické sklo. Proto i 

nejvýznamnější kaolinové kůry zvětrávání nacházíme na granitiodech a arkozách. Na 

mnohých místech na světě nacházíme hrubé kůry zvětrávání, tvořené kaolinitem, jako 

dominantním minerálem. Takovéto horniny potom nazýváme kaoliny. Kaoliny mohou 

vznikat nejen intenzívním zvětráváním hornin, ale i sekundárně, jako naplaveniny 

přetransportované z původních kůr zvětrávání. Takto vzniklé kaoliny tvoří velmi často ložiska 

nejkvalitnější suroviny. 

Problematika stanovení typu kaolinitu - Identifikace kaolinitu makroskopicky je 

nemožná a pro jeho určení ve vzorku se užívá řada metod. Rentgenová difrakce – RTG - je 

kaolinit lehce rozpoznatelný na základě identifikačních bazálních reflexů, které jsou 

násobkem d - parametru 001 reflexu = 0,71nm. RTG difrakční analýzou bazálních reflexů 

můžeme určit jen podskupinu kaolinitu jako celek. Jednotlivé minerály se tímto způsobem 

nedají odlišit. Na jejich rozlišení musíme použít analýzu nebazálních reflexů či infračervená 

spektroskopie [129,130]. Problémem je určit přítomnost kaolinitu, resp. minerálů podskupiny 
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kaolinitu v případech, když je kaolinit ve směsi s chloridem.Důvodem jsou některé reflexy, 

které mají oba minerály na stejném místě. V takovém případě můžeme použít interkalaci s 

organickou látkou – dimethylsulfoxidem (molekuly kaolinitu DMSO přijímá do mezivrstev, 

čímž změní svůj d – parametr, zatím co chlorid je vůči němu rezistentní). Druhým možným 

způsobem je použití IČ spektroskopie. Kaolinit má charakteristické OH vibrace (okolo 

3670cm-1), pomocí kterých je možné jednoznačně určit přítomnost kaolinitu. 

4.4.3 Současné trendy ve využívání jílových minerálů se zaměřením na kaolíny 
Vhodná úprava polárního polymeru a jílu přináší úpravu vzájemné snášenlivosti a 

zvýšení mezivrstevní vzdálenosti. To závisí na organofilizaci, tj. úpravě vrstevnatého 

materiálu pomocí organických látek. Dalším důležitým činitelem ovlivňujícím konečný 

výsledek je kompoundace, tj. míchání polymeru a upraveného jílu. K dosažení lepší 

mísitelnosti s polymerní matricí vyžaduje materiál speciální chemickou modifikaci, aby se 

změnil hydrofilní charakter na organofilní pomocí organofilizace [131]. 

Polymerní nanokompozity spolu s jílovými minerály představují aktuální trend v 

materiálovém výzkumu. Kompozitní materiál je složen z více složek. Jejich vlastnosti se 

navzájem doplňují a dotvářejí fyzikální vlastnosti konečného produktu. Předpona nano 

charakterizuje velikost materiálu v nano jednotkách. Polymerní nanokompozit s jílovým 

minerálem je složen s jílových částic, ty jsou interkalovány polymerním řetězci, obaleny a 

stmeleny polymerní matricí [132,133]. K tomu abychom zabránili průchodu permeatu 

(pronikající látky) se používají vrstvené materiály. Propustnost je závislá na různých 

faktorech např. na struktuře a stupni změkčení polymeru apod.  

Struktura polymeru má vliv na průchod molekul materiálem. Přítomnost funkčních 

skupin má nestejný vliv na plyny a vodní páru. Polymery obsahující polární OH skupinu 

vykazují výborné bariérové vlastnosti pro plyn, ale špatné pro vodu. Naopak nepolární 

polymery mají výborné bariérové vlastnosti pro vodu. Obecně bariérové vlastnosti jsou 

podmíněný stupněm polarity (přítomnosti -OH, -CN, -COOH skupin apod.), tuhostí 

makromolekulární sítě, inertnost polymeru k permeatu, pravidelné uspořádání řetězce, 

symetrii molekul, vyšší stupeň krystalinity, orientace makromolekul, propustnost amorfních 

polymerů pod Tg a vlivem změkčení. Přídavkem nanoplniva do polymerní matrice vznikne 

mnohonásobná překážka podobající se labyrintu, tím znesnadňuje přímou difúzi plynů nebo 

vodních par v polymeru. 

Organofilizací rozumíme úpravu vrstevného materiálu pomocí organických látek, 

během interkalačního procesu je možno zvýšit afinitu povrchu jílu k polymerní matrici a 
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zároveň zvýšit vzdálenost mezi vrstvami. Tím se sníží energie potřebná pro rozpad struktury 

na jednotlivé destičky a to je krok, který napomáhá následné exfoliaci v polymerní matrici. 

Pro tento proces jsou popsány dvě základní metody interkalace - ion- výměnná metoda -

založená na schopnosti přitahovat kladný iont a udržet jej ve stejném stavu; a ion-dipólová 

metoda - je relativní, princip záleží na organo- dipólové látce a na kladném iontu v mezivrství. 

Po interkalaci se vzdálenost vrstvy zvyšuje. Hodnota tohoto zvětšení závisí na druhu 

organické látky a na její koncentraci [113]. 

• Ion-výměnná metoda (mokrá metoda) - Při této reakci se využívá schopnosti jílových 

minerálů vstřebávat kationty a udržet je ve stavu, který umožňuje jejich výměnu. Nevýhodou 

je vytvoření soli na povrchu produktu, po ukončení se proto musí promývat. Důležitým 

parametrem pro charakterizování interkalárních vlastností je ion-výměnná kapacita. Konečná 

interkalace ovlivňuje stupeň kaolínu, hlavně částečný rozptyl, který může ovlivnit konečné 

velikost nanokompozitu. Kaolinit s alkylamoniovými ionty s dlouhým řetězcem může být 

rozptýlen v polárních organických kapalinách a vytvářet gelové struktury s vyšším množstvím 

kapaliny. U alkylamoniových iontů je velmi snadná interkalace mezi vrstvy -[ CH3- (CH2)n- 

NH3+]-kde n se pohybuje od 1 do 18. Velikost alkylového řetězce resp. jeho délka ovlivňuje 

vlastnosti konečného nanokompozitu. Hustota náboje vrstvy jílu udává kationtovou výměnu. 

V mezivrství jílu mohou vznikat jednoduché vrstvy, dvojité vrstvy, pseudomolekulární vrstvy 

a parafínový typ monovrstev uspořádání molekul interkalantu. Na základě toho se volí vhodné 

modifikační činidla a kompoudační procesy. 

Kompoundace je důležitý krok přípravy nanokompozitu, jde o smíchání upraveného jílu s 

polymerem. Při tomto procesu by se měly částečky jílu dokonale homogenizovat a součastně 

během míchání by mělo být dosaženo co největší úrovně exfoliace organofilizovaného plniva, 

ale nesmí dojít k degradaci jak polymeru, tak interkalantu, jenž obsahuje jílový minerál. 

Velké komplikace může přinést různý hydrofobní charakter u některých nepolárních 

polymerů. Toto se týká hlavně polyolefinů, zejména polypropylenu a polyethylenu. Důležitá 

je chemická úprava polypropylenové matrice, aby došlo k dobré snášenlivosti k ostatním 

složkám. Pro takovou to úpravu je vhodné použití organofilizace. Řetězec polypropylenu lze 

upravit pomocí vnesení polárních skupin do polymerního řetězce. Tím se zlepší mezifázová 

afinita mezi polymerem a upravovaným materiálem. Hlavní přidávaná složka, 

kompatibilizátor může změnit průběh kompoudačního procesu. Na vlastnostech 

kompatibilizátoru závisí dosažený stupeň interkalace popř. exfoliace. Avšak vyšší obsah může 

zhoršit vlastnosti nanokompozitu. Proto se musí zvážit správný přídavek upraveného 
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maleinanhydridu nebo methyl-metakrylátu do polypropylenu. Exfoliace znamená stav, kdy 

rozptyl částeček je stejnoměrně distribuován v polymerní matrici. Delší řetězce 

kompatibilizátoru s vyšší polární skupinou zajistí vyšší exfoliaci. Kompoundace je velmi 

důležitá k přípravě nanokompozitu. Je důležité překonat energii, která poutá jednotlivé vrstvy. 

Pomocí organofilizace se energie sníží. K tomu to procesu je vhodné použití kompoundačního 

zařízení, kterým dosáhneme vyššího stupně exfoliace jednotlivých složek. Většinou se 

používá jednošnekového nebo dvoušnekového zařízení.  

Pro překonání energie vazebných sil mezi stěnami jílu je zapotřebí většího namáhání v 

systému při kompoundaci. Pro dokonalé míchání je také důležitá teplota stroje, ta musí být 

vyšší než teplota tání polymeru. Zvýšením otáček, popřípadě zvolením vícešnekového stroje 

např. dvoušnekového, lze docílit dokonalé kompoudace a překonání vazebné energie. 

Zvýšením tření a smykové síly lze dosáhnout vyššího počtu exfoliovaných částic. Ty se svými 

rozměry blíží k nanorozměrům. 

• Ion-dipóolová metoda - Metoda je založena na organickém molekulovém dipólu, který 

působí společně s mezivrstvou kladného iontu příslušného křemičitého povrchu. Při této 

metodě nevznikají vedlejší produkty. Interkaláty jsou v tomto případě organické sloučeniny s 

alkylovými řetězci a polární skupinou. Nanokompozity vyrobené touto metodou vykazují 

zlepšení modulu a bariérových vlastností. Čistota jílu je důležitým faktorem pro použití 

nanokompozitu v průmyslu. 

 
Obecně lze procesy modifikací vícevrstvých jílových minerálů rozdělit do následujících supin 
[134-137] 
 Adsorpce  

 Iontová výměna s anorganickými kationty i kationickými komplexy  

 Iontová výměna s organickými kationty  

 Vazba s organickými i anorganickými anionty zejména na hranách mřížky  

 Vazba s organickými látkami (grafting, coating)  

 Reakce s kyselinami  

 Expanze (vyztužení) mezivrstevného prostoru pomocí různých kationtů typu hydroxyl-kov či 
polyhydroxyl-kov 

 Polymerizace (interlamelární, interčásticová, intračásticová)  

 Dehydroxylace, kalcinace  

 Delaminace a reagregace u smektitů (nanočástice)  

 Fyzikální a jiné úpravy (ultrazvukem, plasmou, lyofilizací apod.)  

 Nejstarší je iontová výměna jak anorganická (natrifikace, úprava minerální kyselinou), tak i 
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organická (s kvarterními amoniovými bázemi – příprava organobentonitů).  

 Interkalace velkých organických molekul/kationtů nebo makromolekul často vyžaduje 
předchozí značné natažení (otevření) mezivrstvy.  

Tabulka 4-5. Přehled jílových minerálů využívaných pro adsorpci těžkých kovů či jiných polutantů,  
Autor: Cechlová (2008-2009) 

Typ materiálu Testovaný kontaminant
Kaolinit Cu [138,139,142] 

 tenzidy [141] 
Monmorilonit Cu, Ni [140] 

Bentonit fenol [140] 
Vlastnosti 

 a modifikace kaolínů
 [143,144,145,146,147] 

4.4 Sorbenty na bázi oxidů železa 
Oxidy a hydroxidy železa jsou v přírodě dostupné ať už jako součást půd, rud, součást 

sedimentů řek a jezer, povrchu mořského dna jsou roztroušeny jako jemné částice ve vzduchu 

a jsou zároveň součástí organismů. Jednou z možných aplikací oxidů železa je jejich využití 

jako adsorbentu organických a anorganických částic. Tyto materiály mohou nacházet svůj 

původ rovněž jako vedlejší produkt metalurgie či těžby rud a potom jde o materiále 

syntetického původu, kdy je materiál resp. jeho charakteristické vlastnosti změněn. Oxidy 

železa se mohou vyskytovat ve 2 stabilních oxidovaných formách, jako oxidy Fe2+ a Fe3+. 

V dnešní době je známo šestnáct rozdílných druhů oxidů železa, které obsahují železo Fe, O, 

popř. OH a liší se jeden od druhého uspořádáním ve valenci Fe a krystalickou strukturou. 

Nejvýznamnější oxidy železa uvádí tabulka 4-4 [148]. 
Tabulka 4-4. Nejvýznamnější oxidy, hydroxidy a oxido-hydroxidy železa 

Oxido-hydroxidy a hydroxidy železa Oxidy 

Vzorec Minerál Vzorec Minerál 
α-FeOOH Goethite α-Fe2O3 Hematite 
β-FeOOH Akaganeite γ-Fe2O3 Maghemite 
γ-FeOOH Lepidocrocite Fe2O3 Magnetite 
δ-FeOOH Feroxyhyte FeO Wustite 
Fe5HO8.4H2O Ferrihydrite     

 
Některé z výše jmenovaných oxidů železa nachází své uplatnění jako pigmenty pro 

barvení materiálů, plastů a gumy a barvy, ve kterých se vyskytují jsou červená, černá, žlutá a 

hnědá. Některé z těchto oxidů jsou rovněž využívány jako adsorbenty organických 

kontaminantů a jejich účinnost je dána jejich sorpční kapacitou [149]. 

Struktura oxidů železa 
Většina oxidů železa vykazuje krystalickou strukturu (vyjma ferrihydrite) který je slabě 

krystalický a jehož struktura doposavad není jednoznačně určena. Oxidy železa jsou složené 

z Fe iontů a O2- nebo OH- iontů. Existují dva způsoby reprezentace krystalické struktury 
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oxidů železa – aniontové uspořádání (sbalení) nebo zapojením oktaedrů popř. tetraedrů 

(možné oba zároveň) centrálních kationtů a jejich nejbližších ligandů. 

Charakteristika jednotlivých minerálů 
Geothite (α-FeOOH) - Geothite je strukturní izomer a obsahuje diaspory (α-AlOOH). 

Vykazuje kosočtverečnou strukturu kdy a=0,9956nm, b=0,30215nm a c=0,4608nm. Struktura 

geothitu se skládá z řady aniontů (O2- a OH-) vázané s Fe3+ okupující polovinu vazebných 

pozic oktaedrů ve vrstvě. Kationty železa jsou rozmístěny ve dvojvrstvě, která je oddělena 

dvojvrstvou volných vazeb. Je paramagnetický a vykazuje izolační vlastnosti. Jeho složení je 

89,9% Fe2O3 a 10,1% H2O nebo 62,9% Fe, 27%O a 10,1% vody. Tento oxid železa se skládá 

z jehličkových útvarů od žlutohnědě do tmavě hnědé barvy [150]. 

Hematite ( α-Fe2O3) - Hematit je strukturní izomer s korundem. Krystalizuje 

v hexagonální soustavě (a=0,5034nm a c=1,375nm). Každá elementární jednotka se skládá 

z 6 částí. Struktura hematitu se skládá s iontů kyslíků . Uspořádání Fe3+ kationtů je ve dvou 

zaplněných vrstvách následovaných volnou vakancí v rovině (001). Hematit je 

paramagnetický a vykazuje rovněž izolační vlastnosti a obsahuje 70% Fe a 30% O. Tento 

minerál je složený s hexagonálních částic a barevná škála ve které se vyskytuje jsou od hnědé 

ředkvičkové až po černou. Hematit je rovněž termodynamicky stabilní a vyskytuje se 

převážně v oblastech suchých a teplých. 

Ferrihydrite (Fe5HO8.4H2O) - Existuje řada návrhů struktury ferrihydrytu, kdy jedna je, 

že struktura je velmi podobná hematitu a je považována za kompaktní hexagonální rovinu 

uspořádanou s O2-, OH- a H2O s Fe2+. Poměr železa a ke kyslíku je mnohem menší než 

v hematitu a některé pozice železa ve ferrihydritu jsou volné. Parametry jednotky ferrihydritu 

jsou a=094nm a existuji 4 různá uspořádání. 

4.4.1 Současné trendy ve využívání oxidů železa 
Adsorpce iontů na oxidech železa reguluje mobilitu částic v bioorganismech, půdách, 

řekách, jezerech i oceánech. Tento proces je převážně ovlivňován složením adsorbátu a 

hydroxylovou skupinou na povrchu oxidu železa. Donor atomu kyslíku hydroxylové skupiny 

může reagovat s protonem a kationt kovu vyměňuje OH skupinu s jinými ligandy, které jsou 

součástí komplexu na povrchu adsorbentu. Hydroxylové skupiny oxidů železa hrají 

dominantní roli v procesu adsorpce, kdy rovnoměrné resp. husté rozmístění hydroxylových 

skupin na povrchu adsorbentu je indikátorem vysoké sorpční kapacity. Vzhledem k výše 

zmiňovaným skutečnostem vykazuje adsorpční kapacita oxidů železa následující trend [151]. 

Ferryhydrite>Geothit>Hematit. 

Částečky oxidů železa zahrnují funkční skupiny vzorce –X-NH2 na vnějším povrchu 
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zvané nanočástice, kdy X může být O, NR, NH nebo S, kdy R je C1-7 alkylová skupina a 

zapojují částice –C=N-X do cel, kde X nabývá stejného významu. Příklady kontaminantů, 

které jsou odstraňovány z vod pomocí oxidů železa a jejich modifikací udává tabulka 4-6. 
Tabulka 4-5. Příklady kationtů těžkých kovů či jiných polutantů sorbovaných na oxidech železa,  

autor: Cechlová (2008-2009) 
Materiál Kontaminant

Eu [152] 
B [153] 
Cr [154] 

Nox [155] 
Cu [156,157] 

Ni [157] 

Oxidy železa a jejich modifikace

F [158] 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5. LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ, METODIKA A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 
EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

5.1 Testování vlastností materiálů 
Pro zjištění mineralogického složení odpadnu z těžby a zpracování rud bylo využito 

rentgenové difrakce „XRD“ (URD-6, Freiberger Präzissionsmechanik/SeiferRoentgen, 

Německo). Testy byly prováděny ve Zkušebních laboratořích výzkumného centra hornin na 

Institutu geologického inženýrství (VŠB-TUO, Česká republika). 

Pro silikátovou analýzu vzorků odpadních materiálů těžby a zpracování rud bylo 

využito rentgenové fluorescence „XRF“ (SPECTROSCAN MACK-GV, St. Petersburg, 

Rusko) v Laboratořích studia odpadních materiálů (VŠB-TUO, Česká republika). 

Stanovení povrchů všech materiálů bylo provedeno na přístroji Gemini VacPrep 

degasser (GEMINI, 2360, Micrometrics USA) s využitím vícebodové adsorpční metody, pro 

kterou byly připraveny s využitím Gemini VacPrep degasser (GEMINI, 2360). Celkový 

objem pórů byl změřen pomocí porovnání povrchu plynem obohacených povrchů a povrchů 

bez obsahu adsorbovaného plynu. Stanovení bylo provedeno dle ČSN 01 5185. 

Stanovení jodového čísla je jednou z možností stanovení sorpční kapacity materiálu. 

Metoda byla provedena dle AWWA [159]. 

Kationtová výměnná kapacita (CEC) – je udávána v mmol/100g materiálu. Jde o 

maximální množství bází (kationtů), které je materiál schopen poutat na svém povrchu. 

Stanovení bylo provedeno dle metodiky Javorského, P. (1987) [160]. 

Bylo provedeno FT-IR – IČ spektrometrické stanovení - vhodné pro identifikaci 

funkčních skupin (např. –OH, =C=O, –NH–, –CH3 aj. v laboratořích Curtin Univeristy of 

Technology, Austrálie. Využité přístroje - NICOLET 740 s datastanicí DSP 680 měřicí v 

rozsahu NIR (11.500 - 3.800 cm-1), MIR (4.000 - 400 cm-1), FIR (600 - 50 cm-1), nástavce pro 

reflexní měření (ATR, DRIFT, CC, spekulární reflektance). 

5.2 Testování sorpčních vlastností materiálů a jejich evaluace 
Příprava modelových roztoků 

Pro samotné testování adsorpce vybraných kationtů - Cd2+, Cr3+, Pb2+ a Zn2+ - byly 

připraveny zásobní roztoky ze solí těchto kovů o koncentraci 10g/l příslušného kationtu, které 

byly následně zředěny pro přípravu modelových roztoků o příslušné koncentraci. V případě 
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zemědělského odpadu, šlo o vytvoření modelových roztoků se vstupní koncentrací 50, 100, 

150, 200 nebo 250mg/l výše jmenovaných kationtů. U testování sorpčních vlastnosti odpadů 

z těžby a zpracování rud šlo o koncentrace 500, 1000, 1500, 2000, a 2500mg Pb2+/l a 300, 

300, 600, 900, 1200 a 1500mg Cu2+/l. 
 

Modelování kinetiky adsorpce resp. biosorpce 

Při modelování kinetiky adsorpce byla zvolena maximální vstupní koncentrace v řadách 

dle druhu sorbovaného kationtu. Pro testování zemědělského odpadu byly zvoleny vstupní 

koncentrace Cd2+, Cr3+, Pb2+ a Zn2+ mg/l příslušného kovu separátně. Pro testování odpadů z 

těžby a zpracování rud byly vstupní koncentrace modelových roztoků olova 2500mg Pb2+/l a 

u mědi 1500mg Cu2+/l. Do plastové vzorkovnice o objemu 80ml byl navážen 1,000g 

testovaného materiálu a přidáno 50ml modelového roztoku o maximální vstupní koncentraci 

příslušného kationtu kovu. Vzorkovnice byla uzavřena, uchycena do třepacího inkubátoru a 

nastaven parametr třepání (120ot./min), viz. Obrázek 5-1. Materiál byl protřepáván po dobu 

24 hodin a v časových intervalech 1, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 hodin. Poté byl materiál zfiltrován a 

eluát postoupen k analýze obsahu příslušného kationtu v roztoku. Pro analýzu obsahu Cu2+, 

Cd2+, Cr3+, Pb2+ a Zn2+ iontů bylo využito plamenné techniky atomové adsorpční 

spektrometrie „AAS“ (Varian-DuoPack, Austrálie) dle ČSN EN 12506 (838013), ČSN EN 

1233 (757425) a ČSN ISO 8288 (75 7382) zároveň bylo zaznamenáno pH a teplota dle ISO 

10 523 (75 7365).  

PromýcháváníAdsorbent 
(1,000g)

Adsorbent + 
modelový roztok 

(50ml)

 
Obrázek 5-1. Průběh testů modelování kinetiky a izoterem, autor: Cechlová (2008)  

 
Modelování adsorpčních izoterem 

Pro objasnění vztahu mezi maximální sorpční kapacitou materiálů a rovnovážnou 

koncentrací resp. výstupní koncentraci modelových roztoků byly na základě experimentů 

modelovány adsorpční izotermy. Pro vlastní modelování adsorpčních izoterem bylo zvoleno 

několik rozdílných vstupních koncentrací vybraných testovaných kovů, a to dle charakteru 

látky, s dostatečným rozsahem, aby obsáhl předpokládanou adsorpci odpovídající adsorpčním 
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schopnostem obdobného typu materiálu. Pro jednotlivé typy materiálu byly zvoleny tyto 

vstupní koncentrace modelových roztoků: 

Vstupní koncentrace modelových roztoků pro modelování izoterem s využitím odpadů ze 
zemědělství a jeho modifikací 

 Vstupní koncentrace kademnatých iontů v modelových roztocích - 50, 100, 150, 200 
nebo 250mg Cd2+/l. 

 Vstupní koncentrace chromitých iontů v modelových roztocích - 50, 100, 150, 200 nebo 
250mg Cr3+/l. 

 Vstupní koncentrace olovnatých iontů v modelových roztocích - 50, 100, 150, 200 nebo 
250mg Pb2+/l. 

 Vstupní koncentrace zinečnatých iontů v modelových roztocích – 50, 100, 150, 200 
nebo 250mg Zn2+/l. 

Vstupní koncentrace modelových roztoků pro modelování izoterem s využitím odpadů těžby či 
zpracování rud jejich  modifikací 

 Vstupní koncentrace měďnatých iontů v modelových roztocích – 500, 1000, 1500, 2000 
nebo 2500mg Cu2+/l. 

 Vstupní koncentrace olovnatých iontů v modelových roztocích – 500, 1000, 1500, 2000 
nebo 2500mg Pb2+/l. 

 
Průběh testů byl následující. Do plastové vzorkovnice o objemu 80ml byl navážen 

1,000g testovaného materiálu a přidáno 50ml modelového roztoku příslušného kovu o známé 

vstupní koncentraci. Vzorkovnice byla uzavřena, uchycena do třepacího inkubátoru a 

nastaven parametr třepání (120ot./min), viz. Obrázek 5-1. Materiál byl protřepáván po dobu 

24 hodin. Poté byl materiál zfiltrován a eluát podstoupen k analýze obsahu příslušného 

kationtu v roztoku. Pro analýzu obsahu Cu2+, Cd2+, Cr3+, Pb2+ a Zn2+ iontů bylo využito 

plamenné techniky atomové adsorpční spektrometrie „AAS“ (Varian-DuoPack, Austrálie) dle 

ČSN EN 12506 (838013), ČSN EN 1233 (757425) a ČSN ISO 8288 (75 7382) zároveň bylo 

zaznamenáno pH a teplota dle ISO 10 523 (75 7365).  
 

Vyhodnocení získaných dat 

Adsorpční účinnost resp. úbytek U (%) představoval maximální úbytek odstranění kovu 

z vodného roztoku ve vztahu k počáteční koncentraci. Vypočítáno je ze vztahu: 

100.
C

CC
U

F

F0 −= ,       (XXVIII) 

kde C0 je počáteční koncentrace příslušného polutantu v modelovém roztoku (mg/l) a CF je 

rovnovážná resp. konečná koncentrace polutantu v modelovém roztoku (mg/l). 
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Obsah daného kovu O (%) představuje procentuální zastoupení kovu ve vodném resp. 

modelovém roztoku v danou chvíli ve vztahu k počáteční koncentraci.Vypočítán je ze vztahu: 

100.
C

CC
O

0

F0 −=       (XXIX) 

Adsorpční kapacita a (mg/g) vyjadřuje množství polutantu, které se naadsorbuje v průběhu 

testu na gram adsorbentu. Obecně lze vypočítat: 

)CC.(
m
Va 0F −= ,      (XXX) 

kde V je objem roztoku (l) využitého při experimentu a m je hmotnost adsorbentu (g) 

Langmuirova izoterma L byla odvozena na základě teoretických úvah pro adsorpci plynů na 

tuhých látkách. Langmuir předpokládal pouze jednovrstvou adsorpci a konstantní vlastnosti 

adsorpčního povrchu. Adsorpční izoterma byla vyjádřena vztahem: 

F

F
m C.b1

C.b
.aa
+

=  

Kde am je maximální adsorpční kapacita (zcela nasycené monovrstvy) v mg/g a b je 

rovnovážná konstanta v l/mg. Pro výpočet am a b může být rovnice linearizovaná dle vztahů 

rovnice (XXXI) model L1 nebo (XXXII) model L2. Konstanty mohou být rovněž vypočítány 

z experimentálních dat užitím nelineární regrese. 

F
mm

F C.
a
1

b.a
1

a
C

+=  neboli c1
F

c1
Fm

C.b1
C.b.a

a −

−

+
=    (XXXI) 

 
Fmm C

1.
b.a

1
a
1

a
1

+=  neboli 1c
Fm C.ba

1a −+
=    (XXXII) 

Freudnlichova izoterma častěji popisuje adsorpční mechanismus látek z vodných roztoků a 

je známá ve tvaru (XXXIII), 

n
1

FCa =  neboli 
c

FC.b
Fm C.aa

−
=    (XXXIII) 

popřípadě v linearizované podobě tohoto vzorce (XXXIV). 

FClog
n
1Klogalog +=     (XXXIV) 

K a n jsou konstanty Freundlichovy izotermy, kdy K má jednotku l/g. 

5.2 Testování materiálů na vzorcích průmyslových odpadních vod 
Pro testování možnosti využití připravených materiálů resp. odpadů, bylo odebráno 

několik druhů průmyslových odpadních vod dle ČSN 01 5112, ČSN 65 0512, ČSN ISO 5667-
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4, ČSN ISO 5667-5, ČSN ISO 5667-6, ČSN ISO 5667-10, ČSN ISO 5667-11 a ISO 5667-14. 

Takto odebrané vzorky byly testovaný dle ČSN EN 13370 (838012), ČSN EN 12506 

(838013), ISO 10 523 (75 7365), ČSN ISO 8288 (75 7382), ČSN EN 1233 (757425). 

Jednotlivý soupis legislativních vymezení je patrný z příloh mé disertační práce. 

Vyhodnocení účinnosti čištění resp. odstranění vybraných kationtů udávají tabulky, které 

porovnávají vstupní a výstupní parametry průmyslových odpadních vod po odebrání a po 

sorpčním čištění. 
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6. ODBĚR VZORKŮ ODPADŮ ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, TĚŽBY A 
ZPRACOVÁNÍ RUD A JEJICH ÚPRAVA 

6.1 Odběr vzorků - jejich původ, předúprava a výsledky vstupních analýz 
Odběr vzorků probíhal v souladu s ČSN 01 5110, ČSN 65 0511,ČSN 68 4041, ČSN EN 

25667-1 a ČSN EN 25667-2. První skupinu testovaných materiálů tvořila biomasa 

zemědělského odpadu - odpadního fazolového lusku Phasoleus Vulgaris L. a pecky švestky 

mirabelky Prunus Cerasifera – myrobalan. Materiál byl v obou případech odebrán na území 

Ostravy z neprůmyslového zdroje (zahrada, Ostrava). Na obrázku 6-1, je možné vidět původní 

biomasu Phasoleus Vulgarit L. a Prunus Cerasifera – myrobalan a na obrázku 6-2 je možné 

vidět odebíranou část tedy odpadní fazolový lusk a pecku. 

 

 
Obrázek 6-1. Původce biomasy (Vlevo – Phasoleus Vulgaris L., Vpravo – Prunus Cerasifera – myrobalan), 

autor: Cechlová (2008) 
 

  
 

Obrázek 6-2. Odebírané odpadní části biomasy (Vlevo –  Odpadní lusk Phasoleus Vulgaris L., Vpravo – 
Odpadní pecka Prunus Cerasifera – myrobalan), autor: Cechová (2008) 

 
Druhou skupinu odebraných materiálů pro testování sorpčních vlastností resp. možnost 

využití těchto materiálů pro adsorpci těžkých kovů tvořil odpad z těžby rud a kyanidového 

loužení rudy a následné kalcinace. První dva vzorky tvořil odpadní materiál těžby rudy – 

svrchní část odstraňované skrývky s vysokým obsahem jílových minerálů – odebraný 

v GoldPit (Kalgoorlie-Goldfields, Austrálie). Místo odběru je možné vidět na obrázku 6-3 a 
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vzhled odebraných vzorků obrázek 6-4 (vzorky BRETT a SAM). Třetím vzorkem byl výstup 

resp. odpad z kyanidového loužení, který byl po kalcinaci uložen na výsypce v regionu 

Kalgoorlie-Goldfields (Austrálie), vzhled odebraného vzorku udává obrázek 6-4 (vzorek 

CNN). Materiál byl uskladněn do inertních nádob a převezen do laboratoří WASM - Curtin 

University of Technology (Austrálie) pro testování základních vlastností materiálu a následné 

provedení sorpční studie. 

 
Obrázek 6-3. Místo odběru materiálů skrývky – vzorků BRETT a SAM (Kalgoorlie-Goldfields, Austrálie), 

autor: Cechlová (2009) 
 

 
Vzorek BRETT 

 
Vzorek SAM 

 
Vzorek CNN 

Obrázek 6-4. Vzorky zemitých materiálů využité pro testování sorpčních vlastností, autor: Cechlová (2009) 

6.1.1 Fyzikální předúprava vzorků 
Odpadní biomasa pecky Prunus cerasifera – myrobalan a odpadního fazolového lusku 

Phasoleus Vulgaris L., byla omyta destilovanou vodou pro odstranění nečistot jako je bláto, 

písek a další kontaminanty a následně sušena v sušárně při 60°C 12 hodin. Vysušená biomasa 

byla pomleta v mlýnu IKA. V případě odpadní biomasy Phasoleus vulgaris L. byly vytvořeny 

frakce (1) 0,5-1,0mm a (2) 1,0-2,0mm. Pro úpravu odpadní biomasy pecky Prunus cerasifera 

– myrobalan byly vytvořeny frakce (1) 0,1-0,5mm, (2) 0,5-1,0mm, (3) 1,0-2,0mm. Tyto 

frakce byly následně použity pro modifikaci takto připravených matriálů.  

Odpady z těžby rudy – směsi jílových minerálů (vzorky SAM a BRETT) - byly 

5 cm 5 cm 1 cm 
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podrceny a kvartovány pro homogenizaci vzorku. Poté pomlety s využitím mlýnu IKA, 

promyty destilovanou vodou a odseparována frakce <0,045mm. Materiály byly sušeny při 

60°C po 12 hodin. Odpad z kyanidového loužení (vzorek CNN) nebylo třeba drtit. Materiál 

byl dostatečně jemný a bylo třeba provést separaci frakce <0,045mm. Poté byl materiál 

rovněž sušen při 60°C po 12 hodin..  

6.1.2 Výsledky vstupní analýzy vzorků odpadní biomasy a odpadů z těžby a 
zpracování rud 
Výsledky vstupní analýzy odpadní biomasy 

Při stanovení specifického povrchu materiálů bylo zjištěno, že ten je i po příslušných 

modifikacích zanedbatelný – pod 1,0 m2/g, stejně jako objem pórů, který byl stanoven 

v jednotkách  desetitisícin m3/g. Z toho největší rozměry specifického povrchu byly zjištěny u 

vzorku biomasy Prunus cerasifera – myrobalan, kdy nejvyšší hodnota specifického povrchu 

byla zaznamenána u frakce 0,1-0,5mm (specifický povrch 0,245m2/g). Nejvyšší hodnota 

specifického povrchu fazolového lusku byla zaznamenána u frakce 1,0-2,0mm (0,197 m2/g). 

Pro vzorky bylo stanoveno rovněž jodové číslo. Nejvyšší hodnotu jodového čísla 

vykázal vzorek pecky švestky frakce 0,1-0,5mm jehož hodnota byla stanovena na 97,1mg I2/g 

materiálu, což není zanedbatelné a u vzorku fazolového lusku byla největšího hodnota 

jodového čísla zaznamenána u frakce 1,0-2,0mm a byla stanovena na 96,7mg I2/g materiálu. 

Z výsledků vstupní analýzy vyplynulo, že biomasa vykazuje sorpční vlastnosti a proto 

je vhodná pro testování sorpčních vlastností. Z výsledků analýzy s využitím FT-IR 

spektroskopie vyplynulo, že materiál obsahuje řadu aktivních funkčních skupin, které jsou 

součástí celulózy, hemicelulózy, ligninu extrahovatelných látek (O-H, C-H, C=C apod.), či –

Si-O, která je součástí minerálních látek vázaných v materiálu biomasy. 

Výsledky vstupní analýzy vzorků odpadů z těžby a zpracování rudy 
U vzorků odpadní biomasy z těžby a zpracování rud byla provedena analýza 

mineralogického složení (XRD) a silikátový rozbor (XRF) všech vzorků u frakce <0,045mm, 

která byla vybrána pro testování sorpčních schopností. Výsledky těchto analýz udávají grafy 

6-1 až 6-3 a tabulka 6-1, kde je znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých minerálů či 

oxidů. 
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Graf 6-1. Výsledky XRD vzorku BRETT 
frakce <0,045mm, autor: Cechlová (2009) 
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Graf 6-2. Výsledky XRD vzorku SAM frakce 

<0,045mm, autor: Cechlová (2009) 
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Graf 6-3. Výsledky XRD vzorku CNN frakce <0,045mm, 

autor: Cechlová (2009) 
 

Z grafu 6-1 je patrné, že dominantní složku vzorku BRETT frakce <0,045mm tvoří 

jílové minerály resp. fylosilikáty a to skupiny kaolínů - Dickite a Kaolinit, které tvoří 

necelých 77,0%. Další zajímavým minerálem z pohledu sorpčních schopností je hematit, 

který se ve vzorku vyskytuje 9,21% zastoupení a alurit (10,61%). Jen malé zastoupení je zde 

minerálu anatas a rutil, které jsou v tomto vzorku s hmotnostním zastoupením pod 2,0 hm.%. 

Výsledky XRD analýzy vzorku SAM (viz. Graf 6-2) prokázal přítomnost 1 dominantního 

minerálu a to kaolinitu (41,4%), dalším minerálem s polovičním hm. zastoupením je dolomit  

(19,99%) a přítomnost dalších 3 minerálů je vyrovnaná resp. kolem 10 hm. % -  křemen 

(12,52%), kalcit (12,65%), muskovit (9,80%). Jen stopově se vyskytuje ve vzorku SAM 

hematit a to v zastoupení 3,60%.  

Vzorek odpadu z kyanidového loužení s následnou kalcinací je zajímavý tím, že 83,0% 

tohoto vzorku tvoří hematit, viz. Graf 6-3.Křemík se zastoupením necelých 7 hm.% vytváří 

druhou dominantní složku a zbytek minerálů se zde vyskytuje  v zastoupení pod 4 hm.%.  

Při stanovení specifického povrchu byly získány mnohem lepší výsledky z pohledu 

adsorpční schopnosti daných materiálů, kdy nejvyšší rozměr specifického povrchu byl 
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zaznamenán u vzorku SAM (56,7 m2/g), u vzorku BRETT byl stanoven na 34,57 m2/g a 

nejnižší hodnotu specifického povrchu vykázal vzorek CNN a to jen 13,9 m2/g. 
Tabulka 6-1. Výsledky silikátové analýzy vzorků B0.045, S0.045 a C0.045, autor: Cechlová (2009) 

Označení vzorku Označení vzorku Parametr 
BRETT SAM CNN

Parametr
BRETT SAM CNN 

MgO 0.75 3.71 - V 149.5 154.7 110.9 
Al2O3 29.81 15.96 4.16 Cr 81.5 189.6 338.3 
SiO2 34.17 36.81 11.69 Ni 54.3 98.2 247.3 
P2O5 0.01 0.03 0.05 Zn 31.7 134.7 923.9 
SO3 2.90 0.36 3.31 Ga 44.2 - 22.0 
Cl 0.12 0.16 0.38 As 56.8 31.4 7820.7 

K2O 0.82 1.05 0.52 Rb 18.9 61.5 33.8 
CaO 0.11 11.34 2.66 Sr 131.2 339.9 112.0 
TiO2 2.48 0.61 0.85 Y 37.3 28.9 - 
MnO 0.005 0.10 0.12 Zr 192.0 176.6 118.3 
Fe2O3 1.88 10.20 68.54 Ba 83.8 203.3 52.0 
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      Ce 
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) 

24.8 53.7 27.8 

 
Z výsledků vstupní analýzy vzorků BRETT, SAM a CNN vyplynulo, že materiály obsahují 

řadu aktivních složek ve formě krystalických struktur, a že samy o sobě mají 100 násobně 

vyšší schopnosti, než tomu bylo u vzorků zemědělského odpadu. Případné navržené 

modifikace odpadů budou částečně rozdílné od modifikací zemědělského odpadu a rovněž 

jsou uvedeny v následující podkapitole „Chemická úprava materiálů“, stejně jako důvody 

jejich volby. 

6.2 Chemická úprava odebraných vzorků 
Chemická úprava biomasy 
Zmýdelnění alkálií resp. 0,01M roztokem hydroxidu sodného 

Do plastové vzorkovnice o objemu 1litr bylo naváženo 10,000g vzorku biomasy 

odpadního lusku Phasoleus Vulgaris L. nebo odpadní pecky Prunus cerasifera – myrobalan a 

k tomu přidán 1litr 0,01M roztoku NaOH. Vzorkovnice byla upevněna do třepacího 

inkubátoru a při stálé teplotě 25,0°C ±0,1°C byl roztok s biomasou protřepáván 24 hodin. Po 

tomto časovém intervalu byl materiál zfiltrován a promýván destilovanou vodou do té doby, 

než filtrát takto získaný dosáhl neutrálního pH. Filtrát byl následně sušen při 60°C do 

konstantní hmotnosti a zakonzervován. Tato úprava pomocí roztoku 0,01NaOH byla zvolena 

z důvodu odebrání H+ kationtu karboxylovým skupinám na povrchu materiálu a to ať už na 

bázi celulózy či hemicelulózy a zapojit Na+ ionty do struktury těchto materiálů s tím, že 

dvojmocné ionty, které by měly být s využitím takto připravených materiálů separovány 

z roztoku, mohou reagovat mnohem aktivněji s funkčními skupinami vytvořenými na povrchu 

mnohem jednodušším způsobem. 
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Protonace resp. aktivace s využitím 0,01M roztoku kyseliny chlorovodíkové 

Do plastové vzorkovnice o objemu 1litr bylo naváženo 10,000g vzorku biomasy 

odpadního lusku Phasoleus Vulgaris L. nebo odpadní pecky Prunus cerasifera – myrobalan a 

k tomu přidán 1litr 0,01M roztoku HCl. Vzorkovnice byla upevněna do třepacího inkubátoru 

a při stálé teplotě 25,0°C ±0,1°C byl roztoku s biomasou protřepáván 24 hodin. Po tomto 

časovém intervalu byl materiál zfiltrován a promýván destilovanou vodou do té doby než 

eluát takto získaný dosáhl neutrálního pH. Filtrát byl následně sušen při 60°C do konstantní 

hmotnosti a zakonzervován. Tato úprava byla zvolena z důvodu protonace vazeb povrchu 

materiálu, kdy H+ kaionty nahradily některé nereaktivní funkční skupiny a takto vzniklý 

materiál by měl být mnohem otevřenější možnosti iontové adsorpce. Nižší pH rovněž umožní 

vylouhování některých komplexů, které původně způsobovaly inertní charakter povrchu 

biomateriálu. 

Chemická úprava odpadu z těžby a zpracování rud 
Anorganické iontové výměny s využitím natrifikace 1M roztokem chloridu sodného 

Mezi nejstarší známé používané modifikace jílových minerálů patří natrifikace, pro 

kterou byla v tomto případě využita její anorganická forma - natrifikace pomocí roztoku 

NaCl. Pro proces natrifikace byl připraven 1M roztok NaCl, kdy do 1 litrové vzorkovnice 

bylo naváženo 100,0g materiálu, ke kterému bylo přidán 1litr 1M NaCl. Vzorkovnice byla 

umístěna do třepacího inkubátoru, kde byl vzorek materiálu promícháván s roztokem chloridu 

sodného 50 hodin. Po ukončení míchání byla pevná frakce oddělena od fáze fluidní 

v odstředivce, vzorek byl promýván destilovanou vodou do té doby, než byla prokázána 

negativní reakce na obsah chloridů v eluátu. Po ukončení tohoto procesu byl materiál sušen 

při 60°C do konstantní hmotnosti a zakonzervován v plastových inertních vzorkovnicích.  

Interkalace s využitím octadecyl aminu (ODA) 

Před interkalací byly zvoleny dva různé hmotnostní poměry materiálu k ODA: 

• Interkalace v poměru 100g materiálu k 75 g ODA - materiál fyzikálně předupravený byl 

smíchán v poměru 1:0,75 v porcelánové misce. Ta byla umístěna do sušárny, zvolena 

teplota tavení 80°C a doba interkalace, která byla stanovena na 24 hodin. Materiál byl 

občasně promíchán, aby docházelo k homogenizaci vzorku. Po ukončení tohoto procesu 

byl materiál umístěn pro schladnutí do exsikátoru a zakonzervován v inertních plastových 

vzorkovnicích a to bez přístupu vzduchu. 

• Interkalace v poměru 100g materiálu k 100 g ODA - V tomto případě byl zvolen poměr 

materiálu a ODA 1:1. Jinak další postup odpovídal postupu zmíněném výše. 
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Pro usnadnění evaluace jednotlivých sorpčních charakteristik a výsledků experimentů byla 

zavedena nomenklatura vzorků všech odebraných odpadních materiálů, a to jak bez chemické 

úpravy (pouze promytých destilovanou vodou), tak vzorků modifikovaných.  

Výsledný seznam a vzhled připravených vzorků, stručnou charakteristiku modifikace a 

jejich označení udává tabulka 6-2 a obrázky 6-5 až 6-7 znázorňují vzhled těchto materiálů. 

Vzorky bez chemické úpravy – promyté destilovanou vodou jsou následně v práci využity 

jako standardy, resp. v porovnání s těmito vzorky je hodnocena účinnost dané specifické 

úpravy. 
 

Tabulka 6-2. Seznam připravených materiálů, autor: Cechlová (2009) 
Materiál Frakce Modifikační látka Označení vzorku pro analýzy

Pecka Prunus carisifera   0,1-0,5mm Bez M0.1- D 
Pecka Prunus carisifera   0,1-0,5mm 0,01M HCl M0.1- H 
Pecka Prunus carisifera  0,1-0,5mm 0,01M NaOH M0.1- Na 
Pecka Prunus carisifera  0,5-1,0mm Bez M0.5- D 
Pecka Prunus carisifera  0,5-1,0mm 0,01M HCl M0.5- H 
Pecka Prunus carisifera  0,5-1,0mm 0,01M NaOH M0.5- Na 
Pecka Prunus carisifera  1,0-2,0mm Bez M1- D 
Pecka Prunus carisifera  1,0-2,0mm 0,01M HCl M1- H 
Pecka Prunus carisifera  1,0-2,0mm 0,01M NaOH M1- Na 

Lusk Phasoleus vulgaris L.  0,5-1,0mm Bez F1- D 
Lusk Phasoleus vulgaris L. 0,5-1,0mm 0,01M HCl F1- H 
Lusk Phasoleus vulgaris L. 0,5-1,0mm 0,01M NaOH F1- Na 
Lusk Phasoleus vulgaris L. 1.0-2.0 mm Bez F2- D 
Lusk Phasoleus vulgaris L. 1.0-2.0 mm 0,01M HCl F2- H 
Lusk Phasoleus vulgaris L. 1.0-2.0 mm 0,01M NaOH F2- Na 

Odpad z těžby rudy - BRETT <0.045 mm Bez B0.045- D 
Odpad z těžby rudy - BRETT <0.045 mm 1M NaCl B0.045- Na 
Odpad z těžby rudy - BRETT <0.045 mm Octadecyl amine (1:0,75) B0.045- ODA0.75 
Odpad z těžby rudy - BRETT <0.045 mm Octadecyl amine (1:1) B0.045- ODA1 
Odpad z těžby rudy - SAM <0.045 mm Bez S0.045- D 
Odpad z těžby rudy - SAM <0.045 mm 1M NaCl S0.045- Na 
Odpad z těžby rudy - SAM <0.045 mm Octadecyl amine (1:0,75) S0.045- ODA0.75 
Odpad z těžby rudy - SAM <0.045 mm Octadecyl amine (1:1) S0.045- ODA1 

Odpad z kyanidového loužení <0.045 mm Bez C0.045- D 
 

Z obrázku 6-5 je patrné, že vzorky upravené natrifikací (1M NaCl) mají tmavší 

zabarvení než vzorky bez chemické úpravy, což je způsobeno přítomností resp. obohacením 

materiálu o sodíkové kationty (Na+), které se navázaly na volné funkční skupiny nebo 

nahradily lehce odštěpitelné kationty kovů. Vzorky interkalované jsou naopak světlejší, což je 

způsobeno přítomností octadecyl aminu. Rovněž je patrné, že vzorky stejného materiálu, 

interkalované s využitím ODA v různých poměrech se barevně příliš neliší. 
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Vzorek C0.045-D 

Obrázek 6-5. Vzhled upravených vzorků odpadů z těžby a zpracování rudy a jejich modifikací,  
autor: Cechlová (2009) 

 
 
Na obrázku 6-6 je vidět struktura vzorků modifikované odpadní biomasy fazolového 

lusku. Z obrázku je patrné, že při využití 0,01M roztoku NaOH došlo u frakce 0,5-1,0mm 

(vzorek F1-Na) k daleko větší reakci a vzorek vykazuje strukturu skoro až vláknitou, narozdíl 

od frakce 1,0-2,0 mm (vzorek F2-Na), kdy roztok 0,01M NaOH nezpůsobil až tak výraznou 

změnu struktury materiálu. Rovněž v tomto případě je materiál u kterého bylo provedeno 

zmýdelnění s využitím alkálie mnohem tmavší, což svědčí o přítomnosti kationtů Na+ ve 

struktuře či navázání na materiál. Materiál upravený 0,01M roztokem HCl je naopak mnohem 

světlejší, což je způsobeno vyloužením některých kationtů kovů, které neměly tak silnou 

afinitu k povrchu, čímž došlo k vytvoření volných vazeb, které jsou otevřené novým 

možnostem vazby. Zároveň došlo k navázání resp. substituci H+ kationtů do struktury 

materiálu, z čehož vyplývá, že je zde možné očekávat iontovou výměnu, stejně jako u 

modifikace 0,01M roztokem NaOH. 
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Vzorek F2-Na 

Obrázek 6-6. Vzhled připravených vzorků z využitím odpadního lusku biomasy Phasoleus vulgarit L.,  
autor: Cechlová (2008) 

 
Obrázek 6-7 znázorňuje upravenou biomasu odpadní pecky. Vzhledem k provedené 

rešerši byly očekávány u tohoto materiálu mnohem lepší výsledky, protože je co do složení 

mnohem vhodnějším materiálem. V případě tohoto materiálu byly vytvořeny 3 frakce, které 

byly modifikovány obdobně jako biomasa odpadního lusku. I zde je patrná barevná změna a i 

zde platí, že vzorky upravené pomocí 0,01M roztoku NaOH jsou obohaceny o Na+ kationt a 

vzorky upravované pomocí 0,01M HCl o H+ kationty. I v tomto případě je možné očekávat 

iontovou výměnu. Možnost iontové výměny byla následně stanovena pomocí jodového čísla a 

iontovýměnné kapacity materiálu (CEC). 
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Obrázek 6-7. Vzhled připravených vzorků z využitím pecky biomasy Prunus cerasifera - myrobalan, 
autor: Cechlová (2008) 
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7. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SORPČNÍCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ ZE 
ZEMĚDĚLSTVÍ  

7.1 Stanovení sorpčních vlastností  
Pro objasnění maximální sorpční schopnosti odpadní biomasy jak původní (promyté 

destilovanou vodou) tak materiálů modifikovaných bylo stanoveno pro všechny vzorky 

specifické jodové číslo, viz. Tabulka 1-1 Přílohy 1. Nejvyšších hodnot přesahujících 

100mg I2/g dosáhly vzorky odpadní biomasy pecky M0.1-Na (103,1mg I2/g), M0.5-Na 

(113,1mg I2/g), M1-H (105,3mg I2/g), M1-Na (101,6mg I2/g ). U fazolového lusku to byl 

vzorek pouze jeden F1-Na (102,4mg I2/g). Z výsledku stanovení jodového čísla tedy 

vyplynulo, že materiály modifikované i bez chemické úpravy vykazují sorpční schopnosti pro 

adsorpci molekul, kdy vzorky odpadní pecky jsou na tom po modifikaci v průměru o 10-20% 

lépe než vzorky původní a vzorky odpadního lusku naopak při modifikaci snižují své 

schopnosti adsorpce molekul a jejich výsledná jodová čísla jsou o 10 až 40% nižší než je 

tomu u vzorků odpadní biomasy pecky. To je dáno vhodnějším složením materiálů, resp. 

přítomností reaktivnějších funkčních skupin vůči jodu. 

7.2 Modelování kinetiky adsorpce kationů Cd2+, Cr3+, Pb2+ a Zn2+ kovů a 
stanovení maximální adsorpce těchto kationů z modelových roztoků 

Při modelování kinetiky adsorpce došlo ke stanovení času nutného pro ustavení sorpční 

rovnováhy. Ten se očekávaně lišil s modifikací a typem toxického kationtu. Grafy 7-1 až 7-8 

znázorňují závislosti obsahů příslušných kationtů kovů v modelových roztocích v čase. Data 

získaná v průběhu experimentů udávají tabulky 2-1 až 2-4 v příloze 2. Vstupní koncentrace 

všech kovů byla ve všech případech 250mg/l příslušného kationtu (Cd2+, Cr3+, Pb2+ a Zn2+), 

teplota byla v průběhu experimentů 25C±0,1°C. Přesný popis experimentu udává podkapitola 

5.2 „Testování sorpčních vlastností materiálů a jejich evaluace“. 

 

Obsah kademnatých kationtů v čase 

Vývoj obsahu kademnatých kationtů v čase s využitím odpadní biomasy a jejich 

modifikací znázorňují grafy 7-1 a 7-2, experimentálně získaná data znázorňuje příloha 2. 

V případě fazolového lusku se úbytek kadmia pohyboval v rozmezí 68-98%. Nejlepších 

výsledků dosáhl vzorek F2-Na (98%), kdy byl iontovou výměnou nahrazen Na+ kationt 

navázaný na funkční skupiny biomasy nahrazen kationtem Cd2+, což navýšilo adsorpční 

kapacitu tohoto vzorku. Nejhoršího výsledku resp. nejnižšího úbytku došlo s využitím vzorku 

F2-H (68%), což je vzorek fazolového lusku frakce 1,0-2,0mm bez chemické úpravy, 
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z čehož vyplývá, že jakákoliv modifikace uzpůsobila materiál natolik, že byl mnohem 

reaktivnější vůči kationtům kadmia. Z grafu 7-1 je patrné, že u vzorků odpadního fazolového 

lusku a jeho modifikací došlo k dosažení adsorpční rovnováhy při vstupní koncentraci 250 

Cd2+ mg/l ve všech případech po 12 hod. 
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Graf 7-1. Vývoj obsahu Cd2+ v čase při využití  

upravené biomasy Phasoleus Vulgaris L.,  
autor: Cechlová (2009) 
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Graf 7-2. Vývoj obsahu k Cd2+ v čase při využití 

upravené biomasy Prunus Cerasifera – myrobalan, 
autor: Cechlová (2009) 

 
V případě odpadní pecky a jejich modifikací (Graf 7-2) došlo k dosažení adsorpční 

rovnováhy při vstupní koncentraci 250mg Cd2+/l u některých vzorků po 5 a u některých po 7 

hodinách, což je způsobeno mnohem vyšší reaktivností materiálu s kationty Cd2+. Celkový 

úbytek Cd2+ iontů se pohyboval mezi 73-96%, kdy nejlepších výsledků bylo dosaženo 

s využitím vzorku M0.1 a M0.5 upravených pomocí 0,01M NaOH (vzorek M0.1-Na a M0.5-

Na), kdy byl stanoven úbytek v obou případech na více než 95% a k ustavení sorpční 

rovnováhy bylo třeba 7 hodin. Úprava pomocí Na+ jako v případě fazolového lusku umožnila 

iontovou výměnu v mnohem větší míře. Nejhoršího výsledku pro adsorpci v případě odpadní 

pecky a jejich modifikací bylo dosaženo s využitím vzorků bez chemické úpravy resp. vzorků 

M1-H a M1-D, kdy maximální úbytek byl něco přes 73%, zajímavá je skutečnost, že 

k dosažení sorpční rovnováhy v tomto případě došlo po 5 hodinách, což může být způsobeno 

nedostatkem reaktivních skupin a proto dojde k vytvoření sorpční rovnováhy v kratším 

intervalu. 
 

Obsah chromitých kationtů v čase 

Vývoj obsahu chromitých kationtů v čase s využitím odpadní biomasy a jejich 

modifikací znázorňují grafy 7-3 a 7-4, experimentálně získaná data znázorňuje příloha 2. 

V případě fazolového lusku (Graf 7-3) se úbytek chromu pohyboval v rozmezí 45-97%. 

Nejlepších výsledků dosáhl vzorek F2-Na (97%), kdy byl iontovou výměnou nahrazen Na+ 

kationt navázaný na funkční skupiny biomasy nahrazen kationtem Cr3+, což navýšilo 

adsorpční kapacitu tohoto vzorku. Nejhoršího výsledku resp. nejnižší úbytek byl zaznamenán 
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u vzorku F2-H (46%), což je vzorek fazolového lusku frakce 1,0-2,0mm upravený pomocí 

0,01M HCl, z čehož vyplývá, že modifikace zhoršila sorpční schopnost materiálu natolik, že 

byl méně reaktivní vůči kationtům chromu. Z grafu 7-3 je patrné, že u vzorků odpadního 

fazolového lusku a jeho modifikací došlo k dosažení adsorpční rovnováhy při vstupní 

koncentraci 250 Cr3+ mg/l ve všech případech po 12 hod. 
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Graf 7-3. Vývoj obsahu Cr3+ v čase při využití  

upravené biomasy Phasoleus Vulgaris L., 
 autor: Cechlová (2009) 
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Graf 7-4. Vývoj obsahu Cr3+ v čase při využití 

upravené biomasy Prunus Cerasifera – myrobalan, 
autor: Cechlová (2009) 

 

V případě odpadní pecky a jejich modifikací (Graf 7-4) došlo k dosažení adsorpční 

rovnováhy při vstupní koncentraci 250mg Cr3+/l u všech vzorků po 7 hodinách, což je 

způsobeno mnohem vyšší reaktivností materiálu s kationty Cr3+. Celkový úbytek Cr3+ iontů se 

pohyboval mezi 55-96%, kdy nejlepších výsledků bylo dosaženo s využitím vzorku M0.1 a 

M0.5 upravených pomocí 0,01M NaOH (vzorek M0.1-Na a M0.5-Na), kdy byl stanoven 

úbytek v obou případech na více 96% a 93% a k ustavení sorpční rovnováhy je třeba 7 hodin. 

Úprava pomocí Na+ jako v případě fazolového lusku umožnila iontovou výměnu v mnohem 

větší míře. Nejhoršího výsledku pro adsorpci v případě odpadní pecky a jejich modifikací 

bylo dosaženo s využitím vzorků bez chemické úpravy resp. vzorků M1-H a M1-D, kdy 

maximální úbytek byl 55% a 59%. 
 

Obsah olovnatých kationtů v čase 

Vývoj obsahu olovnatých kationtů v čase s využitím odpadní biomasy a jejich 

modifikací znázorňují grafy 7-5 a 7-6, experimentálně získaná data znázorňuje příloha 2. 

V případě fazolového lusku se úbytek olova pohyboval v rozmezí 99-100%. Nejlepších 

výsledků dosáhly vzorky F1 a F2 chemicky upravené pomocí 0,01M roztoku NaOH (vzorky 

F1-Na a F2-Na), kdy byl úbytek stanoven na 99,99%.Iontovou výměnou byl nahrazen Na+ 

kationt navázaný na funkční skupiny biomasy kationtem Pb2+, což navýšilo adsorpční 

kapacitu těchto vzorků. Nejhoršího výsledku resp. nejnižší úbytek byl zaznamenán u vzorku 

F2-D (99,32%), což je vzorek fazolového lusku frakce 1,0-2,0mm bez chemické úpravy, 
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z čehož vyplývá, že jakákoliv modifikace uzpůsobila materiál natolik, že byl mnohem 

reaktivnější vůči kationtům olova. Z grafu 7-5 je patrné, že u vzorků odpadního fazolového 

lusku a jeho modifikací došlo k dosažení adsorpční rovnováhy při vstupní koncentraci 250 

Pb2+ mg/l ve všech případech po 12 hod. 
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Graf 7-5. Vývoj obsahu Pb2+ v čase při využití  
upravené biomasy Phasoleus Vulgaris L., autor: 

Cechlová (2009) 
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Graf 7-6. Vývoj obsahuPb2+ v čase při využití 

upravené biomasy Prunus Cerasifera – myrobalan, 
autor: Cechlová (2009) 

 

V případě odpadní pecky a jejich modifikací (Graf 7-6) došlo k dosažení adsorpční 

rovnováhy při vstupní koncentraci 250mg Pb2+/l u některých vzorků po 3, u některých po 9 a 

u jednoho dokonce až po 12 hodinách. Celkový úbytek Pb2+ iontů se pohyboval mezi 19-99%, 

kdy nejlepších výsledků bylo dosaženo s využitím vzorku M0.1-Na (přes 99%) upraveného 

pomocí 0,01M NaOH a k ustavení sorpční rovnováhy je třeba pouze 3 hodiny. Úprava 

pomocí Na+ jako v případě fazolového lusku umožnila iontovou výměnu v mnohem větší 

míře. Nejhoršího výsledku pro adsorpci v případě odpadní pecky a jejich modifikací bylo 

dosaženo s využitím vzorků bez chemické úpravy resp. vzorků M1-H (19%) a M0.5-H (27%) 

a interval nezbytný pro ustavení adsorpční rovnováhy stanoven na 12 hodin pro vzorek M1-H 

a 9 hodin pro vzorek M0.5-H. Je tedy patrné, že úprava pomocí 0,01M HCl není vhodná, 

pokud je třeba upravit odpadní biomasu pecky pro adsorpci Pb2+ kationtů.  

 

Obsah zinečnatých kationtů v čase 

Vývoj obsahu zinečnatých kationtů v čase s využitím odpadní biomasy a jejich 

modifikací znázorňují grafy 7-7 a 7-8, experimentálně získaná data znázorňuje příloha 2.  

V případě fazolového lusku se úbytek zinku pohyboval v rozmezí 58-82%. Nejlepších 

výsledků dosáhly vzorky F2-Na a překvapivě F2-D (82%), kdy u vzorku F2-Na byl iontovou 

výměnou nahrazen Na+ kationt navázaný na funkční skupiny biomasy nahrazen kationtem 

Zn2+, což navýšilo adsorpční kapacitu tohoto vzorku pro adsorpci Zn2+. Nejhoršího výsledku 

resp. nejnižší úbytek byl zaznamenán u vzorku F2-H (52%), což je vzorek fazolového lusku 
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frakce 1,0-2,0mm upravený pomocí 0,01M HCl, z čehož vyplývá, že modifikace zhoršila 

sorpční schopnost materiálu natolik, že byl méně reaktivní vůči kationtům zinku. Z grafu 7-7 

vyplynulo, že u vzorků odpadního fazolového lusku a jeho modifikací došlo k dosažení 

adsorpční rovnováhy při vstupní koncentraci 250 Zn2+ mg/l ve všech případech po 12 hod. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 3 6 9 12 15 18 21 24
t (hod.)

O
Zn

 (%
) F1-H

F2-H
F1-Na
F2-Na
F1-D
F2-D

 
Graf 7-7. Vývoj obsahu Zn2+ v čase při využití 
upravené biomasy Phasoleus Vulgaris L., autor: 

Cechlová (2009) 
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Graf 7-8. Vývoj obsahu Zn2+ v čase při využití 

upravené biomasy Prunus Cerasifera – myrobalan, 
autor: Cechlová (2009) 

V případě odpadní pecky a jejich modifikací (Graf 7-8) došlo k dosažení adsorpční 

rovnováhy při vstupní koncentraci 250mg Zn2+/l u všech vzorků po 7 hodinách, což je 

způsobeno mnohem vyšší reaktivností materiálu s kationty Zn2+. Celkový úbytek Zn2+ 

kationtů se pohyboval mezi 53-92%, kdy nejlepších výsledků bylo dosaženo s využitím 

vzorku M0.1-Na upraveného pomocí 0,01M NaOH, kdy byl stanoven úbytek na více než 92% 

a k ustavení sorpční rovnováhy je třeba 7 hodin. Úprava pomocí Na+ jako v případě 

fazolového lusku umožnila iontovou výměnu v mnohem větší míře. Nejhoršího výsledku pro 

adsorpci zinečnatých kationtů v případě odpadní pecky a jejich modifikací bylo dosaženo 

s využitím vzorku M1-H (53%), z čehož vyplývá, že tato úprava se nejeví jako vhodná při 

adsorpci zinečnatých iontů. 

Stanovení maximální adsorpce vybraných kationtů 

Graf 7-9 uvádí maximální úbytky U (%) kationů Cd2+, Cr3+, Pb2+ a Zn2+ po dosažení 

adsorpční rovnováhy mezi sorbentem a sorbátem - vzorkem a modelovým roztokem 

příslušného kovu - při vstupní koncentraci 250mg příslušného kationu kovu.  

 

Vzorek odpadní biomasy fazolového lusku a její  modifikace 

Z pohledu největšího maximálního úbytku kationtů vybraných kovů je biomasa 

odpadního fazolového lusku a její modifikace nejúčinnější resp. nejefektivnější pro adsorpci 

kationtů kovů v tomto pořadí Pb2+>Cd2+>Zn2+>Cr3+. Vzorky odpadní biomasy fazolového 

lusku a její modifikace dosáhly v průměru lepších výsledků než vzorky odpadní pecky při 

sorpci Cd2+ (lepší o 1%) a Pb2+ (lepší o 30%). Úbytky kationtů Cd2+ iontů se pohybovala 
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v rozmezí 68-98%, u kationtů Cr3+ se pohybovala v rozmezí 46-96%, pro kationty Pb2+ byl 

stanoven úbytek v rozmezí 99-100% a kationtů Zn2+ iontů v rozmezí 58-82%. Nejlepším 

vzorkem pro adsorpci veškerých kationů kovů byl zvolen vzorek F2-Na, u něhož se 

maximální úbytek pro specifický kov pohyboval od 81,2% u kationtů Zn2+ po 99,99% u 

kationtů Pb2+. Nejhorším vzorkem byl vyhodnocen vzorek F2-H u něhož se maximální úbytky 

pohybovaly od 45,66% u kationtů Cr3+ po 99,5% u kationtů Pb2+. 
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Graf 7-9. Vyhodnocení maximálního úbytku příslušného kationu kovu – Cd2+, Cr3+, Pb2+ a Zn2+ na všech 
materiálech zemědělského odpadu a jejich modifikacích, autor: Cechlová (2009) 

 
Vzorek odpadní biomasy pecky a její modifikace 

Z pohledu největšího maximálního úbytku kationtů vybraných kovů je biomasa odpadní 

pecky švestky a její modifikace nejúčinnější resp. nejefektivnější pro adsorpci kationtů kovů 

v tomto pořadí Cd2+>Zn2+>Cr3+>Pb2+. Vzorky odpadní biomasy pecky a její modifikace 

dosáhly v průměru lepších výsledků než vzorky biomasy odpadního fazolového lusku a jejich 

modifikací při sorpci Cr3+ (lepší o 10%) a Zn2+ (lepší o 3%). Úbytky kationtů Cd2+ iontů se 

pohybovala v rozmezí 73-96%, u kationtů Cr3+ se pohybovala v rozmezí 55-96%, pro kationty 

Pb2+ byl stanoven úbytek v rozmezí 19-99% a kationtů Zn2+ iontů v rozmezí 53-92%. 

Nejlepším vzorkem pro adsorpci veškerých kationů kovů byl zvolen vzorek M0.1-Na, u 

něhož se maximální úbytek pro specifický kov pohyboval od 92,4% u kationtů Zn2+ po 99,4% 

u kationtů Pb2+. Nejhorším vzorkem byl vyhodnocen vzorek M1-H u něhož se maximální 

úbytky pohybovaly od 18,9% u kationtů Pb2+ po 72,3% u kationtů Cd2+. 
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Z dosažených výsledků maximálního úbytků bylo zjištěno, že pro odstranění kationtů 

Cd2+, Cr3+ a Pb2+ je nejvhodnější využít vzorek F2-Na, kdy byly maximální úbytky stanoveny 

na 97,4%, 96,6% a 99,99% postupně. Pro odstranění kationtů Zn2+ je nejvhodnější využít 

vzorek M0.1-Na, kdy byl maximální úbytek stanoven na 93,8%. 

7.3 Modelování adsorpčních izoterem pro adsorpci kationtů Cd2+, Cr3+, Pb2+ a 
Zn2+ z modelových roztoků 

Pro vytvoření modelu adsorpčních izoterem byly použity 2 linearizované podoby 

adsorpčních izoterem dle Langmuira (L1, L2) - (viz. rovnice XXXI a XXXII) - a model dle 

Freundlicha (F) - (viz. rovnice XXXIII). Při evaluaci experimentálně získaných výsledků 

s využitím programu Origin, který byl použit pro grafické znázornění modelů izoterem, bylo 

zjištěno, že pro odpadní biomasu fazolového lusku není možné vůbec sestrojit Freundlichův 

model.  

Výsledné modely L1, které jsou hodnocením závislosti adsorpční kapacity na 

rovnovážné koncentraci mnohem lépe vystihují realitu resp. následují data získaná 

experimentálně, což je možné vidět z tabulek 7-1 až 7-4 (viz. parametr R ) a jednotlivé L1 

modely izoterem jsou zobrazeny v grafech 7-10 až 7-17. Modely L2 izoterem včetně jejich 

parametrů lze nalézt v příloze 3, obdobně jako vyhodnocení v podobě porovnání obou 

zmíněných modelů L1 a L2 včetně jejich parametrů. 
 

Izotermy pro adsorpci Cd2+ kationtů na odpadní biomase a jejich modifikacích 

Graf 7-10 znázorňuje závislost adsorpce Cd2+ na biomase fazolového lusku a jejich 

modifikacích na rovnovážné koncentraci. Pro biomasu odpadního lusku bylo mnohem 

vhodnější zvolit model L1, viz. parametr R v tabulce 7-1. Adsorpční kapacita kationtů Cd2+ 

při vstupní koncentraci 250mg Cd2+ /l se u vzorků odpadní biomasy fazolového lusku a jejich 

modifikacích pohybovaly od 8,51-12,20mg Cd2+/g. Nejvyšší maximální adsorpční kapacitu 

vykázaly při dosažení adsorpční rovnováhy vzorky F1-Na (12,20mg Cd2+/g) a F2-Na 

(12,15mg Cd2+/g). Tyto výsledky jsou zároveň nejlepšími adsorpčními výsledky pro adsorpci 

Cd2+ iontů na odpadní biomase a z grafu 7-10 je patrné, že by měla být testována možnost 

využití i vyšších vstupních koncentrací.  
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Graf 7-10. L1 pro adsorpci Cd2+ na upravené 
biomase Phasoleus Vulgaris L,autor: Cechlová 

(2008) 
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Graf 7-11. L1 pro adsorpci Cd2+ na upravené biomasy 
Prunus Cerasifera - myrobalan,autor: Cechlová (2008) 

Tabulka 7-1. Parametry modelů L1 izoterem adsorpce Cd2+ prezentovaných v grafech 7-10 a 7-11,  
autor: Cechlová (2008) 

Označení 
vzorku 

a b c R 

F1-D 9,949 ± 0,477 0,224 ± 0,063 -1,279 ± 0,385 0,99 
F1-H 8,056 ± 0,445 0,063 ± 0,042 -1,507 ± 0,608 0,98 
F1-Na 13,22 ± 8,404 0,379 ± 0,309 -0,435 ± 1,315 0,92 
F2-D 9,949 ± 0,477 0,224 ± 0,063 -1,279 ± 0,385 0,99 
F2-H 7,88 ± 1,361 0,071 ± 0,1 -0,537 ± 0,854 0,88 
F2-Na 13,62 ± 0,898 0,233 ± 0,017 -0,512 ± 0,136 1,00 

M0.1-D 10,664 ± 0,124 4,E-06 ± 3,E-06 -5,121 ± 0,370 1,00 
M0.1-H 10,8859 ± 0,88456 59,7625 ± 88,6568 -0,8752 ± 0,67934 0,94 
M0.1-Na 3,E+03 ± 2,E+06 0,002 ± 1,699 0,79569 ± 0,38853 0,89 
M0.5-D 10,086 ± 0,124 2,E-04 ± 6,E-05 -1,6053 ± 0,09205 1,00 
M0.5-H 1,E+01 ± 9,E-01 74,2804 ± 127,008 -0,9524 ± 0,77442 0,93 
M0.5-Na 11,9705 ± 0,74241 26,9464 ± 23,6331 -0,6021 ± 0,42278 0,97 

M1-D 8,98343 ± 0,20082 128,405 ± 113,36 -1,0099 ± 0,39826 0,99 
M1-H 9,09341 ± 0,01512 107,895 ± 6,7699 -0,9461 ± 0,02844 1,00 
M1-Na 10,6487 ± 0,86819 18,8827 ± 40,1749 -0,3167 ± 1,00817 0,91 

 
Graf 7-11 znázorňuje závislost adsorpce Cd2+ na biomase pecky švestky a jejich 

modifikacích na rovnovážné koncentraci. Pro biomasu odpadního pecky bylo mnohem 

vhodnější zvolit model L1, viz. parametr R v tabulce 7-1. Adsorpční kapacity kationtů Cd2+ 

při vstupní koncentraci 250mg Cd2+/l se u vzorků odpadní biomasy pecky švestky a jejich 

modifikací pohybovaly od 9,11-11,94mg Cd2+/g. Nejvyšší hodnoty maximální adsorpční 

kapacity vykázal při dosažení adsorpční rovnováhy vzorek M0.1-Na (11,94mg Cd2+/g)  

Porovnání jednotlivých typů izoterem modelovaných pro adsorpci Cd2+ na odpadní 

biomase a jejich modifikacích udává příloha 3. 
 
Izotermy pro adsorpci Cr3+ kationtů na odpadní biomase a jejich modifikacích 

Graf 7-12 znázorňuje závislost adsorpce Cr3+ na biomase fazolového lusku a jejich 

modifikacích na rovnovážné koncentraci. Pro biomasu odpadního lusku bylo mnohem 

vhodnější zvolit model L1, viz. parametr R v tabulce 7-2. Adsorpční kapacita kationtů Cr3+ při 

vstupní koncentraci 250mg Cr3+/l se u vzorků odpadní biomasy fazolového lusku a jejich 
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modifikací pohybovaly od 5,69-12,00mg Cr3+/g. Nejvyšší maximální adsorpční kapacity 

vykázal při dosažení adsorpční rovnováhy vzorek F1-Na (12,00mg Cr3+/g). Tento výsledek je 

zároveň nejlepšími adsorpčním výsledkem pro adsorpci Cr3+ iontů na odpadní biomase a 

z grafu 7-12 je patrné, že by měla být testována možnost využití i vyšších vstupních 

koncentrací. 

Graf 7-13 znázorňuje závislost adsorpce Cr3+ na biomase pecky švestky a jejich 

modifikacích na rovnovážné koncentraci. Pro biomasu odpadního pecky bylo mnohem 

vhodnější zvolit model L1, viz. parametr R v tabulce 7-2. Adsorpční kapacity kationtů Cr3+ 

při vstupní koncentraci 250mg Cr3+/l se u vzorků odpadní biomasy pecky švestky a jejich 

modifikacích pohybovaly od 6,81-11,93mg Cr3+/g. Nejvyšší maximální adsorpční kapacitu 

vykázal při dosažení adsorpční rovnováhy vzorek M0.1-Na (11,93mg Cr3+/g)  
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Graf 7-12. L1 pro adsorpci Cr3+ na upravené 
biomase Phasoleus Vulgaris L, 

 autor: Cechlová (2008) 
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Graf 7-13. L1 pro adsorpci Cr3+ na upravené biomase 

Prunus Cerasifera – myrobalan, 
autor: Cechlová (2008) 

 

Porovnání jednotlivých typů izoterem modelovaných pro adsorpci Cr3+ na odpadní 

biomase a jejich modifikacích udává příloha 3. 
Tabulka 7-2. Parametry modelů L1 izoterem adsorpce Cr3+ prezentovaných v grafech 7-12 a 7-13,  

autor: Cechlová (2008) 
Označení 
vzorku 

a b c R 

F1-D 32,68 ± 24,86 0,01 ± 0,006 0,299 ± 0,083 1,00 
F1-H 656,7 ± 49303 0,001 ± 0,082 0,538 ± 0,218 0,99 
F1-Na 11,85 ± 0,861 0,047 ± 0,015 -1,356 ± 0,35 1,00 
F2-D 63,32 ± 38,17 0,002 ± 0,001 0,217 ± 0,029 1,00 
F2-H 6,856 ± 1,1 0,004 ± 0,003 -0,39 ± 0,257 1,00 
F2-Na 11,02 ± 0,396 0,031 ± 0,01 -2,044 ± 0,328 1,00 

M0.1-D 10,2078 ± 0,33899 4,E-05 ± 6,E-05 -2,8237 ± 0,55003 0,99 
M0.1-H 8,E+00 ± 1,E-01 15,8621 ± 5,35664 -0,0375 ± 0,14742 0,99 
M0.1-Na 1066,89 ± 262802 0,00731 ± 1,8146 0,84218 ± 0,29626 0,95 
M0.5-D 493,198 ± 84610,4 0,00385 ± 0,65876 0,60802 ± 0,93179 0,90 
M0.5-H 7,71512 ± 0,01063 54,0438 ± 4,92675 -0,4676 ± 0,03891 1,00 
M0.5-Na 15,0505 ± 6,10671 0,73818 ± 0,54802 0,4765 ± 0,31406 0,95 

M1-D 8,27668 ± 3,96262 2,1502 ± 3,48906 0,85142 ± 0,18392 0,98 
M1-H 7,67823 ± 0,12814 4,34169 ± 0,61114 0,63335 ± 0,04142 1,00 
M1-Na 2291,87 ± 3,E+06 0,00311 ± 4,76521 0,90006 ± 0,46356 0,74 
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Izotermy pro adsorpci Pb2+ kationtů na odpadní biomase a jejich modifikacích 

Graf 7-14 znázorňuje závislost adsorpce Pb2+ na biomase fazolového lusku a jejich 

modifikacích na rovnovážné koncentraci. Pro biomasu odpadního lusku bylo mnohem 

vhodnější zvolit model L1, viz. parametr R v tabulce 7-3. Adsorpční kapacita kationtů Pb2+ 

při vstupní koncentraci 250mg Pb2+/l se u vzorků odpadní biomasy fazolového lusku a jejich 

modifikací pohybovaly od 12,34-12,44mg Pb2+/g. Nejvyšší maximální adsorpční kapacity 

vykázaly při dosažení adsorpční rovnováhy čtyři vzorky F1-Na, F1-H, F1-D a F2-D, u 

kterých byla stanovena stejná maximální adsorpční kapacita 12,44mg Pb2+/g. Tyto výsledky 

jsou zároveň nejlepšími adsorpčními výsledky pro adsorpci Pb2+ iontů na odpadní biomase a 

z grafu 7-14 je patrné, že by měla být testována možnost využití i vyšších vstupních 

koncentrací. 
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Graf 7-15. L1 pro adsorpci Pb2+ na upravené biomase 

Prunus Cerasifera - myrobalan,  
autor: Cechlová (2008) 

 
Tabulka 7-3. Parametry modelů L1 izoterem adsorpce Pb2+ prezentovaných v grafech 7-14 a 7-15,  

autor: Cechlová (2008) 
Označení 
vzorku 

a b c R 

F1-D 13,2 ± 3,805 3,76 ± 4,837 -1,011 ± 0,886 0,98 
F1-H 18,29 ± 10,67 1,456 ± 1,994 -0,45 ± -0,45 0,99 
F1-Na 15,8 ± 7,137 2,048 ± 2,69 -0,296 ± 0,55 0,98 
F2-D 242,3 ± 6742 0,021 ± 0,599 0,219 ± 0,675 0,96 
F2-H 14,4 ± 3,687 1,095 ± 0,693 -0,344 ± 0,405 0,99 
F2-Na 13,75 ± 3,332 3,182 ± 3,078 -1,519 ± 0,898 0,98 

M0.1-D 2113,45 ± 2,E+06 0,00148 ± 1,19687 0,68152 ± 0,875 0,84 
M0.1-H 7,23687 ± 0,18115 0,469 ± 0,16311 -0,0628 ± 0,30369 0,99 
M0.1-Na 12,3615 ± 1,29104 33,3925 ± 82,5761 -0,3989 ± 0,94357 0,92 
M0.5-D 9,95465 ± 2,02396 5,E-10 ± 6,E-09 -4,6041 ± 3,13262 0,89 
M0.5-H 5,E+00 ± 2,E+01 1,79402 ± 18,9524 0,96194 ± 0,30672 0,99 
M0.5-Na 20,2621 ± 25,1351 1,04755 ± 2,83551 0,45234 ± 0,58147 0,95 

M1-D 7,15827 ± 10,9697 0,82714 ± 1,80185 0,79166 ± 0,58624 0,96 
M1-H 12,4768 ± 1925,93 0,18173 ± 32,9134 0,93938 ± 2,25057 0,74 
M1-Na 9,33734 ± 0,78871 1,17489 ± 0,55603 -0,445 ± 0,9966 0,88 

 

Graf 7-15 znázorňuje závislost adsorpce Pb2+ na biomase pecky švestky a jejich 

modifikacích na rovnovážné koncentraci. Pro biomasu odpadního pecky bylo mnohem 
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vhodnější zvolit model L1, viz. parametr R v tabulce 7-3. Adsorpční kapacity kationtů Pb2+ 

při vstupní koncentraci 250mg Pb2+/l se u vzorků odpadní biomasy pecky švestky a jejich 

modifikací pohybovaly od 2,36-12,43mg Pb2+/g. Tato škála je obecně nejvíce široká a je zde 

patrné, že jednotlivé úpravy výrazně ovlivnily rozdílnost sorpční kapacity modifikovaných 

materiálu. V tomto případě se úprava frakce 1,0-2,0mm pomocí 0,01M HCl výrazně 

neosvědčila neb maximální adsorpční kapacita tohoto vzorku M1-H byla pouze 2,36mg 

Pb2+/g. Nejvyšší maximální adsorpční kapacitu vykázaly při dosažení adsorpční rovnováhy 2 

vzorky M0.1-Na (12,43mg Pb2+/g) a M0.5-Na (12,40mg Pb2+/g). 
 
Izotermy pro adsorpci Zn2+ kationtů na odpadní biomase a jejich modifikacích 

Graf 7-16 znázorňuje závislost adsorpce Zn2+ na biomase fazolového lusku a jejich 

modifikacích na rovnovážné koncentraci. Pro biomasu odpadního lusku bylo mnohem 

vhodnější zvolit model L1, viz. parametr R v tabulce 7-4. Adsorpční kapacity kationtů Zn2+ 

při vstupní koncentraci 250mg Zn2+/l se u vzorků odpadní biomasy fazolového lusku a jejich 

modifikací pohybovaly od 5,69-12,00mg Zn2+/g. Nejvyšší maximální adsorpční kapacity 

vykázaly při dosažení adsorpční rovnováhy dva vzorky F1-Na (12,00mg Zn2+/g) a F2-Na 

(11,91mg Zn2+/g. Výsledek dosažený vzorkem F1-Na je zároveň nejlepším adsorpčním 

výsledkem pro adsorpci Zn2+ iontů na odpadní biomase. 
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Graf 7-17. L1 pro adsorpci Zn2+na upravené biomase 

Prunus Cerasifera - myrobalan,  
autor: Cechlová (2008) 

 

Graf 7-17 znázorňuje závislost adsorpce Zn2+ na biomase pecky švestky a jejich 

modifikacích na rovnovážné koncentraci. Pro biomasu odpadního pecky bylo mnohem 

vhodnější zvolit model L1, viz. parametr R v tabulce 7-4. Adsorpční kapacity kationtů Zn2+ 

při vstupní koncentraci 250mg Zn2+/l se u vzorků odpadní biomasy pecky švestky a jejich 

modifikací pohybovaly od 6,59-11,54mg Zn2+/g. Tato škála je obecně nejvíce široká a je zde 



 88

patrné, že jednotlivé úpravy výrazně ovlivnily rozdílnost sorpční kapacity modifikovaných 

materiálů. V tomto případě se úprava frakce 1,0-2,0mm pomocí 0,01M HCl výrazně 

neosvědčila vzhledem k tomu, že maximální adsorpční kapacita tohoto vzorku M1-H byla 

pouze 6,59mg Zn2+/g. Nejvyšší maximální adsorpční kapacitu vykázal při dosažení adsorpční 

rovnováhy vzorek M0.1-Na (11,54mg Zn2+/g). Z grafu je patrné, že by měla být testována 

možnost využití i vyšších vstupních koncentrací. 
 

Tabulka 7-4. Parametry modelů L1 izoterem adsorpce Zn2+ prezentovaných v grafech 7-16 a 7-17, 
autor: Cechlová (2008) 

Označení 
vzorku 

a b c R 

F1-D 6,854 ± 0,823 1,E-04 ± 5,E-04 -2,004 ± 1,227 0,94 
F1-H 9,113 ± 1,986 0,002 ± 0,005 -1,186 ± 1,117 0,93 
F1-Na 9,023 ± 0,137 0,026 ± 0,006 -2,432 ± 0,208 1,00 
F2-D 6,722 ± 1,309 3,E-05 ± 1,E-04 -2,015 ± 1,619 0,91 
F2-H 9,977 ± 0,922 0,008 ± 0,004 -0,536 ± 0,207 1,00 
F2-Na 9,139 ± 0,564 0,022 ± 0,019 -2,786 ± 0,842 0,98 

M0.1-D 10,3924 ± 0,24526 3,E-05 ± 3,E-05 -3,2666 ± 0,45715 1,00 
M0.1-H 8,E+00 ± 1,E-01 7710,46 ± 15022,7 -2,6417 ± 0,84219 0,99 
M0.1-Na 47,9637 ± 492,166 0,14304 ± 1,67341 0,72965 ± 0,59736 0,81 
M0.5-D 417,831 ± 57582,1 0,00646 ± 0,89126 0,65689 ± 0,82035 0,92 
M0.5-H 7,592 ± 0,0115 485943 ± 349686 -4,4013 ± 0,31159 1,00 
M0.5-Na 10,9717 ± 1,36748 9,E-05 ± 6,E-04 -3,5246 ± 3,37997 0,89 

M1-D 1,E+01 ± 2,E-01 43,3429 ± 28,0087 -0,6231 ± 0,30153 0,99 
M1-H 9,53793 ± 5,34211 1,39399 ± 1,92436 0,89769 ± 0,09045 1,00 
M1-Na 10,0321 ± 0,80426 36,7557 ± 86,5487 -0,5673 ± 1,10686 0,89 

 

7.4 Diskuze výsledků testování sorpčních vlastností odpadů ze zemědělství  
Fazolový lusk a pecka švestky je složen převážně z celulózy, hemicelulózy, ligninu, 

extrahovatelných látek, vody a minerálních látek. Ligniny prvotně reagují s kationty kovů 

(iontová výměnná kov versus část proton ligninu), druhotně potom dochází k vytvoření 

chelátů s kationtem kovu. 

 Z FT-IR analýzy vyplynulo, že v adsorpčním spektru 3400-3300cm-1 byly 

identifikovány funkční skupiny O-H (νOH) celulózy a ligninu jako součást makromolekul. 

Slabé vazby byly indikovány v adsorpčním spektru 2930cm-1 odpovídající C-H (νCH) 

indikující materiály alifatického původu. Adsorpční pásy 1800-1300 cm-1 charakterizují 

přítomnost νC=C v aromátech. Adsorpce na 1080 cm-1 indikuje přítomnost Si jako součást 

minerálních látek - Si-O. Obdobné funkční skupiny obsahují vzorky modifikované, u vzorků 

upravovaných pomocí 0,01M HCl, došlo k odstranění Si, tedy funkční skupiny Si-O, a to 

nepřímo úměrně velikostí frakce modifikovaných vzorků. Funkční skupiny –OH kyselin tak 

byly více exponovány a došlo k reakcí těchto volných vazeb s molekulami vody. Vzorky 

upravené pomocí NaOH vykazují obohacení materiálu o OH- anionty a zároveň Na+ jako 

náhradu H+ kationtů struktury. 
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Jedním z faktorů, které ovlivňují efektivnost odstranění kationtů z roztoku je pH. Bylo 

provedení testování závislosti maximální adsorpce na hodnotě pH a testy prokázaly, že 

nejefektivnější pH pro adsorpci dané kovy je 5. Při tomto pH bylo dosaženo maximálních 

hodnot úbytku. Odstraněné množství roste úměrně pH do hodnoty 5,2. Při vyšším pH 

docházelo ke snížení maximálního úbytku. Kationty kovů hydrolyzovali při pH vyšším než 

5,2, kdy docházelo ke vzniku [Cu(OH)]+, [Pb(OH)]+, [Zn(OH)]+, což způsobovalo snížení 

maximální adsorpční kapacity. V případě Cr3+ kationtů došlo hydrolýzou k vytvoření 

[Cr(OH)]2+ a [Cr(OH)2]+ v závislosti na pH, čímž byla rovněž ovlivnění maximální sorpční 

kapacita vzorku. Adsorpční mechanismy probíhající při adsorpci kationtů kovů znázorňuje 

obrázek 7-1. 
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Obrázek 7-1. Reakce vznikající při reakci dvojmocných kationtů při pH nižším než 5, autor: Cechlová dle 

(ChemStech, 2009) 
Pozn.: M-příslušný kationt kovu, R- reprezentuje jakýkoliv radikál který je součástí povrchu materiálu. 

  
Skupiny které se účastní reakcí jsou –OH (hydroxylová skupina), -COOH (karboxylová 

skupina) a -CXOH (uhlíková vlákna) a to v závislosti právě na pH, kdy jsou tyto skupiny 

disociovány dle příslušné kyselé disociační konstanty a účastní se tak komplexace či iontové 

výměny, viz rovnice XXXV (a, b, c).  
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XX

     (XXXV) 

K maximálnímu úbytku resp. k dosažení maximální adsorpční kapacity dochází 

v případě biomasy při pH 5,2, z čehož plyne, že je možné tyto nízkonákladové bioadsorbenty 

využít v reálné podobě při čištění důlních vod, které mají kyselý charakter.  

 

 



 90

8. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SORPČNÍCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ Z TĚŽBY 
A ZPRACOVÁNÍ RUDY 

8.1 Stanovení sorpčních vlastností  
Pro objasnění maximální sorpční schopnosti odpadů z těžby a zpracování rud a jejich 

modifikací byl stanoven specifický povrch těchto materiálu a stanovena iontovýměnná 

kapacita, viz Tabulka 4-1 v příloze 4. Nejvyšší hodnota specifického povrchu byla 

zaznamenána u vzorku řady „S“ upraveného 1M NaCl resp. natrifikací (S0.045-Na) s 

povrchem 74,8m2/g. Nejvyšší hodnota specifického povrchu řady „B“ byla zaznamenána u 

vzorku B0.045-Na 52,1m2/g a vzorek na bázi oxidu železa C0.045-D vykázal hodnotu 

specifického povrchu nejnižší ze všech 13,9m2/g. Z výsledků rovněž vyplynulo (viz. Tabulka 

4-1 Přílohy 4), že s rostoucí hodnotou specifického povrchu klesala hodnota CEC, což je 

způsobeno využitým modifikačním činidlem, kdy vzorky vykazující vyšší specifický povrch 

jsou mnohem otevřenější k možnosti fyzikální adsorpce, čímž klesá hodnota iontovýměnné 

kapacity. Nejvyšší hodnotu iontovýměnné kapacity vykázal vzorek S0.045-D 45,46meq/100g. 

Nejnižší hodnota byla zaznamenána u vzorku C0.045-D, kdy hodnota CEC byla pouhých 

11,15meq/100g. U tohoto vzorku lze tedy předpokládat fyzikální adsorpci. 

8.2 Modelování kinetiky adsorpce kationů Cu2+ a Pb2+ kovů a stanovení 
maximální adsorpce těchto kationů z modelových roztoků kovů 

Při modelování kinetiky adsorpce došlo ke stanovení času nutného pro ustavení sorpční 

rovnováhy. Ten se očekávaně lišil s modifikací a typem toxického kationtu. Grafy 8-1 a 8-2 

znázorňují závislosti obsahů příslušných kationtů kovů v modelových roztocích v čase. Data 

získaná v průběhu experimentů udávají tabulky 5-1 a 5-2 v příloze 5. Vstupní koncentrace při 

modelování kinetiky adsorpce mědi 1500mg Cu2+/l a v případě testování kinetiky olova 

2500mg Pb2+/l.). Teplota byla v průběhu experimentů 25C±0,1°C. Přesný popis experimentu 

udává podkapitola 5.2 „Testování sorpčních vlastností materiálů a jejich evaluace“. 
 
Obsah měďnatých kationtů v čase 

Vývoj obsahu měďnatých kationtů v čase s využitím odpadů z těžby a zpracování rud a 

jejich modifikací znázorňuje graf 8-1. Experimentálně získaná data znázorňuje příloha 5. 

V případě materiálů na bázi jílových minerálů (vzorky řady „B“ a řady „S“) se úbytky 

kationtů mědi pohybovaly v rozmezí 9,4-87,9% u řady „B“ a 94,32-99,76% u řady „S“. 

Nejlepších výsledků dosáhl vzorek S0.045-ODA0.75 (99,76%), kdy byl interkalací upraven 

povrch materiálu vzorku pomocí ODA v poměru 1,00:0,75. Došlo tak poměrnému zvětšení 
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mezivrstevného prostoru a tedy k možnosti vytvoření většího počtu vazeb mezi strukturou 

materiálů a kationty Cu2+. Nejhoršího výsledku resp. k nejnižšímu úbytku došlo s využitím 

vzorku B0.045-D (9,4%), což je vzorek BRETT frakce <0,045mm bez chemické úpravy, 

z čehož vyplývá, že jakákoliv modifikace uzpůsobila materiál natolik, že byl mnohem 

reaktivnější vůči kationtům mědi.  
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Graf 8-1. Vývoj obsahu Cu2+ v čase při využití odpadů z těžby a zpracování rud a jejich modifikací,  

autor: Cechlová (2009) 
 

V případě vzorku řady „C“ (odpad z kyanidového loužení se závěrečnou kalcinací) resp. 

C0.045-D, vzorek frakce<0,045mm chemicky neupravený byl úbytek měďnatých kationtů 

stanoven na 41,69%. To je v porovnání se vzorky odpadů z těžby (na bázi jílových minerálů) 

průměrný výsledek, ovšem mnohem lepší než dosáhl vzorek B0.045-D, rovněž bez chemické 

úpravy.  

Z grafu 8-1 je patrné, že při vstupní koncentraci 1500mg Cu2+/l došlo k ustavení 

adsorpční rovnováhy po 9 hodinách u vzorků na bázi jílových materiálů bez chemické úpravy 

– B0.045-D a S0.045-D, což může být způsobeno nehomogenním rozmístěním vazebných 

skupin ve vzorku, což odpovídá reálnému stavu. Pro vzorky S0.045-ODA1 a B0.045 ODA1 

byl stanoven čas pro ustavení adsorpční rovnováhy na 5 hodin. Nejkratšího času pro ustavení 

adsorpční rovnováhy bylo zapotřebí s využitím vzorků natrifikovaných a interkalovaných.  U 

vzorků B0.045-Na a S0.045-Na u kterých proběhla kationtová výměna Na+ iontů za kationy 

Cu2+ velmi rychle – 3 hodiny. U vzorků B0.045-ODA0.75 a S0.045-ODA0.75 došlo 

k nižšímu maximálnímu úbytku kationtů mědi a poměr ODA:materiál se jevil jako optimální, 

čímž byla filtrace po 3 hodinách velmi snadná.  
 

Obsah olovnatých kationtů v čase 

Vývoj obsahu olovnatých kationtů v čase s využitím odpadů z těžby a zpracování rud a 

jejich modifikací znázorňuje graf 8-2. Experimentálně získaná data znázorňuje příloha 5. 



 92

V případě materiálů na bází jílových minerálů (vzorky řady „B“ a „S“) se úbytky olova 

pohybovaly v rozmezí 18,32-96,08% u řady „B“ a 84,72-99,36% u řady „S“. Nejlepších 

výsledků dosáhl vzorek S0.045-ODA0.75 (99,36%) – povrch materiálu byl upraven pomocí 

ODA v poměru 1,00:0,75. Došlo k poměrnému zvětšení mezivrstevného prostoru, možnosti 

vytvoření většího počtu vazeb mezi strukturou materiálu a kationty Pb2+. Nejhoršího výsledku 

resp. nejnižší úbytek kationtů olova vykázal vzorek B0.045-D (18,32%) - vzorek BRETT 

frakce <0,045mm bez chemické úpravy. Lze tedy konstatovat, že jakákoliv modifikace 

uzpůsobila materiál natolik, že byl mnohem reaktivnější vůči kationtům olova. V případě 

vzorku C0.045-D (odpad z kyanidového loužení se závěrečnou kalcinací) - vzorek 

frakce<0,045mm chemicky neupravený - byl úbytek olovnatých iontů stanoven na 84,08%- 

Jde o nadprůměrný výsledek vzhledem k ostatním, a zároveň je 6ti násobně lepší než dosáhl 

vzorek B0.045-D - bez chemické úpravy.  

Z grafu 8-2 je patrné, že při vstupní koncentraci 2500mg Pb2+/l došlo k ustavení 

adsorpční rovnováhy po 9 hodinách u vzorků na bázi jílových materiálů bez chemické úpravy 

– B0.045-D a S0.045-D. To může být způsobeno nehomogenním rozmístěním vazebných 

skupin ve vzorku, to odpovídá reálnému stavu. Po 7 hodinách došlo k ustavení adsorpční 

rovnováhy u vzorku C0.045-ODA1, což může být způsobeno nadbytkem ODA ve vzorku. 

Nutno dodat, filtrace směsi vzorku s modelovým roztokem probíhala mnohem pomaleji, to 

svědčí o nadbytku aktivačního činidla. Pro vzorky S0.045-ODA1 a B0.045 ODA byl stanoven 

čas pro ustavení adsorpční rovnováhy na 5 hodin. Nejkratšího času pro ustavení adsorpční 

rovnováhy bylo zapotřebí s využitím vzorků natrifikovaných – vzorky B0.045-Na a S0.045-

Na (kdy proběhla kationtová výměna Na+ iontů za kationy Cu2+ velmi rychle – 3 hodiny), a 

vzorku S0.045-ODA0.75 - kdy se tento poměr (ODA:materiál) jevil jako optimální a filtrace 

po 3 hodinách byla rovněž velmi snadná.  
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Graf 8-2. Vývoj obsahu Pb2+ v čase při využití odpadů z těžby a zpracování rud a jejich modifikací, autor: 

Cechlová (2009) 
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Stanovení maximální adsorpce vybraných kationů 
Graf 8-3 uvádí maximální úbytky U (%) kationů Cu2+ a Pb2+ po dosažení adsorpční 

rovnováhy mezi sorbentem a sorbátem - vzorkem a modelovým roztokem příslušného kovu - 

při vstupní koncentraci 1500mg Cu2+/l nebo 2500mg Pb2+/l.  
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Graf 8-3. Vyhodnocení maximální adsorpce vybraných kovů Cu2+ a Pb2+ na všech připravených materiálech 
odpadu z těžby a zpracování rud, autor: Cechlová (2009) 

 

Vzorky na bázi jílových minerálů a jejich modifikace 
Vzorky řady „B“ (BRETT) 

Z pohledu průměrného největšího úbytku vybraného kationu je vzorek BRETT a jeho 

modifikace vhodnější pro adsorpci kationů Pb2+, kdy je adsorpce na tomto vzorku a jeho 

modifikacích vyšší než pro adsorpci Cu2+ a to v následující řadě: B0.045-Na>B0.045-

ODA1>B0.045-ODA0.75>B0.045-D. Nejvyššího maximálního úbytku bylo dosaženo 

s využitím vzorku B0.045-Na (maximální úbytek olovnatých kationtů stanoven na 96,08% při 

vstupní koncentraci 2500mg Pb2+/l). Nejhoršího výsledku dosáhl vzorek B0.045-D 

(maximální úbytek na 1/6 vzorku nitrifikovaného - 18,32%). Při adsorpci měďnatých kationů 

byly maximální úbytky nižší a účinnost sorbentů, kdy od nejlepšího lze výsledky 

charakterizovat řadou: B0.045-Na>B0.045-ODA1>B0.045-ODA0.75>B0.045-D. Nejlepších 

výsledků resp. úbytků měďnatých kationtů při vstupní koncentraci 1500mg Cu2+/l dosáhl 

rovněž vzorek B0.045-Na (95,65%) a nejhorším byl vzorek B0.045-D (9,35%). Z výsledků je 

tedy patrné, že modifikace vzorku BRETT vykázaly ve všech případech lepší sorpční 

vlastnosti. V případě vzorku B0.045-Na, se sorpce obou vybraných kationů několikanásobně 

zvýšila. Lze tedy konstatovat, že modifikace měla pozitivní vliv na strukturu, složení, stejně 

jako rozmístění funkčních skupin v materiálu. 
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Vzorky řady „S“ (SAM) 

Z pohledu největšího průměrného úbytku je vzorek SAM mnohem vhodnější pro 

adsorpci měďnatých kationů, kdy efektivnost adsorpce lze vyjádřit v řadě od nejlepšího 

následovně: S0.045-ODA0.75>S0.045-ODA1>S0.045-Na>S0.045-D. Nejlepších výsledků 

resp. nejvyšších úbytků měďnatých kationů při vstupní koncentraci 1500mg Cu2+/l bylo 

dosaženo s využitím vzorků S0.045-ODA0.75 (99,76%) a S0.045-ODA1 (99,73%). 

Nejnižšího úbytku měďnatých kationtů bylo dosaženo s využitím vzorku S0.045-D (94,32%), 

z čehož je patrné, že jakákoliv modifikace navýšila sorpční schopnosti materiálu, i když 

v případě vzorku SAM, se sorpční schopnosti nenavýšily několikanásobně jak tomu bylo u 

vzorku BRETT. 

V případě adsorpce olovnatých kationtů byly výsledky maximální adsorpce poněkud 

nižší. Dle míry efektivnosti materiálů, lze výsledky od nejlepšího vyjádřit v řadě: S0.045-

ODA0.75>S0.045-ODA1>S0.045-Na>S0.045-D. Nejlepších výsledků resp. nejvyšších 

úbytků olovnatých kationů při vstupní koncentraci 2500mg Pb2+/l bylo dosaženo s využitím 

vzorků S0.045-ODA0.75 (99,36%) a S0.045-ODA1 (99,28%). Nejnižšího úbytku olovnatých 

kationtů bylo dosaženo s využitím vzorku S0.045-D (84,72%), z čehož je patrné, že jakákoliv 

modifikace navýšila sorpční schopnosti materiálu, i když v případě vzorku SAM, se sorpční 

schopnosti nenavýšily několikanásobně jak tomu bylo u vzorku BRETT. 

 

Vzorek na bázi oxidů železa jeho modifikace 
Vzorek řady „C“ (CNN) 

V případě vzorku řady „C“ (odpad z kyanidového loužení se závěrečnou kalcinací) resp. 

C0.045-D, vzorek frakce <0,045mm chemicky neupravený - byl maximální úbytek 

olovnatých iontů stanoven na 84,08% a v případě maximálního úbytku měďnatých kationtů 

byl maximální úbytek stanoven na 41,69%. Tento vzorek již bez chemické úpravy vykazuje 

lepších výsledků než vzorek BRETT resp. materiál na bázi jílových materiálů.  

 

Z dosažených výsledků je patrné, že už samotné materiály bez chemické úpravy mají značně 

rozdílnou schopnost adsorpce vybraných kationtů. Z materiálů bez chemické úpravy dopadl 

nejlépe vzorek S0.045-D. Co se týče nejlepšího úbytků vůbec, dosáhl jej při adsorpci Cu2+ i 

Pb2+ iontů vzorek S0.045-ODA0.75. 
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8.3 Modelování adsorpčních izoterem pro adsorpci kationtů Cu2+ a Pb2+ 
z modelových roztoků 

Pro vytvoření modelu adsorpčních izoterem byly použity 2 linearizované podoby 

adsorpčních izoterem dle Langmuira (L1, L2) - (viz. rovnice XXXI a XXXII) -  a model dle 

Freundlicha (F) - (viz. rovnice XXXIII). Při evaluaci experimentálně získaných výsledků 

s využitím programu Origin, který byl použit pro grafické znázornění modelů izoterem, bylo 

zjištěno, že pro materiály je možné sestrojit všechny typy modelů izoterem. Rozhodujícím 

faktorem, který z nich nejlépe odpovídá experimentálně získaným výsledkům je parametr R. 

V případě odpadní biomasy nebylo možné Freundlichův model vůbec sestrojit. Výsledné 

modely L1 a F, které jsou hodnocením závislosti adsorpční kapacity na rovnovážné 

koncentraci nejlépe vystihují realitu resp. následují data získaná experimentálně, což je možné 

vidět z tabulky 8-1 a 8-2 (viz. parametr R) a jednotlivé L1 a F modely izoterem jsou 

zobrazeny v grafu 8-4 a 8-5. Modely L1, L2 a F izoterem včetně jejich parametrů lze nalézt 

v příloze 6, obdobně jako vyhodnocení v podobě porovnání všech zmíněných včetně 

parametrů těchto modelů. Na rozdíl od modelů izoterem pro vzorky odpadní biomasy a jejich 

modifikací se vhodnost modelu liší s chemickou úpravou resp. modifikací materiálu mnohem 

více, z čehož vyplývá, že způsob modifikace má výraznější vliv na typ adsorpce, resp. typu či 

formy chemické vazby, které jsou schopny vázat kationty kovů.  
 

Izotermy pro adsorpci Pb2+ kationtů na odpadech z těžby a zpracování rud a jejich 
modifikacích 

Graf 8-4 znázorňuje závislost adsorpce Pb2+ na odpadech z těžby a zpracování rud a 

jejich modifikacích na rovnovážné koncentraci. V případě adsorpce olovnatých kationtů nelze 

přímo říct, který z využitých modelů je vhodnější pro popis závislosti těchto dvou parametrů 

– rovnovážné adsorpce Pb2+, rovnovážné koncentrace Pb2+. Jednotlivé modely adsorpčních 

izoterem, které byly zvoleny pro co nejpřesnější popis těchto závislostí a které nejlépe 

vyhovují experimentálně získaným výsledkům udává graf 8-4. Parametry všech využitých 

modelů udává tabulka 8-1. Porovnání jednotlivých typů izoterem modelovaných pro adsorpci 

Pb2+ na odpadu z těžby a zpracování rud a jejich modifikacích udává příloha 6. 

Adsorpční kapacity kationtů Pb2+ při vstupní koncentraci 2500mg Pb2+/l se u vzorků 

odpadů z těžby pohybovaly v rozmezí 22,87-120,11mg Pb2+/l u řady „B“ a 105,9-124,20mg 

Pb2+/l u řady „S“. U vzorků řady „B“ je z výsledků maximální adsorpční kapacity patrné, že 

výsledná modifikace materiálu má dominantní vliv na maximální adsorpci. Vzorek B0.045-D 

resp. vzorek bez chemické úpravy vykázal maximální adsorpci pouze 22,87mg Pb2+/l na 
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rozdíl od vzorku B0.045-Na vzorku natrifikovaného, kdy byla maximální adsorpce 5,25krát 

vyšší 120,11mg Pb2+/l. U vzorků řady „S“ není hodnota maximální adsorpční kapacity mezi 

modifikovanými a neupravenými vzorky tak výrazně odlišná, i když i v tomto případě došlo 

k navýšení maximální adsorpční kapacity v závislosti na zvolené modifikaci materiálu. 

Nejvyšší maximální adsorpční kapacitu olovnatých kationtů vykázal vzorek S0.045-ODA0.75 

(124,2 mg Pb2+/l) a jen o něco málo nižší vzorek S0.045-ODA1 (124,11mg Pb2+/l). Tyto 

výsledky jsou zároveň nejlepšími výsledky adsorpce olovnatých kationtů na odpadech z těžby 

a zpracování rud využité v experimentální části. U vzorku odpadu ze zpracování rud resp. 

C0.045-D bez chemické úpravy byla stanovena maximální adsorpce na 105,12 mg Pb2+/l, což 

je výsledek velmi dobrý a srovnatelný s neupraveným vzorkem řady „S“. Z grafu 8-4 je 

patrné, že by měla být testována možnost využití i vyšších vstupních koncentrací olovnatých 

kationtů. 
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Graf 8-4. Nejlepší modely izoterem adsorpce Pb2+ pro vzorky odpadů z těžby a zpracování rud a jejich 

modifikace,  
autor: Cechlová (2009)  

 
Tabulka 8-1.  Parametry modelů L1 a F izoterem adsorpce Pb2+ prezentovaných v grafu 8-4, 

autor: Cechlová (2008) 
Označení vzorku a b c R Typ 

B0.045-D 141160,8 ± 821258 -5,8332 ± 2,24884 0,21661 ± 0,03904 0,974 F 
B0.045-Na 197,4746 ± 96,7849 -3,4099 ± 0,78176 0,76362 ± 0,19461 0,931 F 

B0.045-ODA0.75 234,6004 ± 683,721 0,1657 ± 0,53309 0,69225 ± 0,38299 0,907 L1 
B0.045-ODA1 124,7949 ± 57,4323 0,72802 ± 0,69962 0,64756 ± 0,25558 0,933 L1 

S0.045-D nereálné 
S0.045-Na 104,0733 ± 8,29842 16,3152 ± 24,4812 -0,3113 ± 0,63983 0,949 L1 

S0.045-ODA0.75 0,01749 ± 0,01142 -0,0015 ± 0,00801 1,66691 ± 1,54016 0,751 L2 
S0.045-ODA1 5554,613 ± 627186 0,00833 ± 0,94805 0,65706 ± 0,55523 0,902 L1 

C0.045-D 3202,535 ± 61110,8 0,0175 ± 0,34005 0,73458 ± 0,11454 0,986 L1 
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Izotermy pro adsorpci Cu2+ kationtů na odpadech z těžby a zpracování rud a jejich 
modifikacích 

Graf 8-5 znázorňuje závislost adsorpce Cu2+ na odpadech z těžby a zpracování rud a 

jejich modifikacích na rovnovážně koncentraci. V případě adsorpce měďnatých kationtů nelze 

přímo říct, který z využitých modelů je vhodnější pro popis závislosti těchto dvou parametrů 

– rovnovážné adsorpce Cu2+, rovnovážné koncentrace Cu2+. Jednotlivé modely adsorpčních 

izoterem, které byly zvoleny pro co nejpřesnější popis těchto závislostí a které nejlépe 

vyhovují experimentálně získaným výsledkům udává graf 8-5 a parametry všech využitých 

modelů udává tabulka 8-2. Porovnání jednotlivých typů izoterem modelovaných pro adsorpci 

Cu2+ na odpadu z těžby a zpracování rud a jejich modifikacích udává příloha 6. 

Adsorpční kapacita kationtů Cu2+ při vstupní koncentraci 1500mg Cu2+/l se u vzorků 

odpadů z těžby pohybovaly v rozmezí 6,96-71,74mg Cu2+/l u řady „B“ a 70,72-74,83mg 

Cu2+/l u řady „S“. U vzorků řady „B“ je z výsledků maximální adsorpční kapacity patrné, že 

výsledná modifikace materiálu má dominantní vliv na maximální adsorpci. Vzorek B0.045-D 

resp. vzorek bez chemické úpravy vykázal maximální adsorpci pouze 6,96mg Cu2+/l na rozdíl 

od vzorku s největší adsorpční kapacitou B0.045-Na (vzorku natrifikovaného), kdy byla 

maximální adsorpce 10,31krát vyšší 71,74mg Cu2+/l. U vzorků řady „S“ není hodnota 

maximální adsorpční kapacity mezi modifikovanými a neupravenými vzorky tak výrazně 

odlišná, i když i v tomto případě došlo k navýšení maximální adsorpční kapacity v závislosti 

na zvolené modifikaci materiálů. Nejvyšší maximální adsorpční kapacitu olovnatých kationtů 

vykázal vzorek S0.045-ODA0.75 (74,83mg Cu2+/l) a jen o něco málo nižší vzorek S0.045-

ODA1 (74,80mg Pb2+/l). Tyto výsledky jsou zároveň nejlepšími výsledky adsorpce 

měďnatých kationtů na odpadu z těžby a zpracování rud využité v experimentální části. U 

vzorku odpadu ze zpracování rud resp. C0.045-D bez chemické úpravy byla stanovena 

maximální adsorpce na 31,27mg Cu2+/l, což je výsledek velmi dobrý a ve srovnání 

s neupraveným vzorkem B0.045-D je maximální adsorpční kapacita Cu2+ kationtů 4,49krát 

vyšší. Z grafu 8-5 je patrné, že by měla být testována možnost využití i vyšších vstupních 

koncentrací měďnatých kationtů. 
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Graf 8-5. Nejlepší modely izoterem adsorpce Cu2+ pro vzorky odpadů z těžby a zpracování rud a jejich 
modifikace, autor: Cechlová (2009)  
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Tabulka 8-2. Parametry modelů L1, L2 a F izoterem adsorpce Cu2+ prezentovaných v grafu 8-5, 
autor: Cechlová (2008) 

Označení vzorku a b c R Typ 
B0.045-D 15,9549 ± 25,877 0,01054 ± 0,00958 0,01054 ± 0,00958 0,97 L1 
B0.045-Na 15795,96 ± 3,51E+06 0,00123 ± 0,27293 0,68705 ± 0,20262 0,97 L1 

B0.045-ODA0.75 25359,913 ± 2,32E+07 6,46E-05 ± 0,05908 0,31783 ± 0,89791 0,92 L2 
B0.045-ODA1 23325,814 ± 2,10E+07 7,80E-05 ± 0,0699 0,33338 ± 0,93506 0,92 L2 

S0.045-D 113,65849 ± 36,05287 0,26532 ± 0,10049 0,58081 ± 0,10371 0,99 L1 
S0.045-Na 23683,789 ± 1,54E+07 2,81E-04 ± 0,18209 0,41155 ± 0,66247 0,94 L2 

S0.045-ODA0.75 37304,071 ± 3,22E+07 3,23E-04 ± 0,27878 0,43106 ± 0,66626 0,93 L2 
S0.045-ODA1 199,39141 ± 1145,8827 0,29267 ± 2,23615 0,48007 ± 1,04453 0,71 L1 

C0.045-D 8295,6791 ± 5,27E+06 4,51E-04 ± 0,28602 0,69552 ± 0,47357 0,91 F 
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8.4 Diskuze výsledků testování sorpčních vlastností odpadů z těžby a 
zpracování rud 

Rovina aniontů oktaedrické sítě vrstvy 1:1, která je základní stavební jednotkou kaolínů, 

které jsou dominantní složkou materiálů na bázi jílových minerálů (řada „B“ a „S“) sousedící 

s tetraedrickou sítí následující vrstvy, je u těchto vzorků patřící do skupiny fylosilikátů 

tvořena skupinami -OH, kdy dochází ke vzniku mezvrstevných vodíkových vazeb O-H…O. 

Mezi minerály skupiny kaolínů obsažené ve vzorcích patří kaolinit a dickite, které mají 

dioktaedrickou síť.  

Z provedených experimentů vyplynulo, že odpad z těžby rud patří mezi látky 

s vysokým specifickým povrchem a sorpční kapacitou. Vzhledem k tomu, že mají povrchový 

náboj, jedním z dominantních faktorů jsou v tomto případě pH roztoku (resp. modelového 

roztoku) či odpadní vody a přítomnost dalších kontaminantů, které mají vliv na maximální 

adsorpci vybraného toxického kationu kovu. Zdrojem náboje, jsou nevykompenzované vazby 

v rozích rovinných sítí tetraedrů a oktaedrů nebo hran, kdy jsou využity nevykompenzované 

vrcholové kyslíky. 

Jsou tedy vhodnější pro adsorpci kationů, vycházejíce ze struktury jak původních tak 

modifikovaných vzorků, což je dáno povrchovými vlastnostmi a nízkým bodem nulového 

náboje. Při pH nižším než pHZPC je pevná látka anexem (povrch je protonizován H+ ionty) a 

při pH vyšším než pHZPC se pevná látka chová jako katex (povrch je pokryt vrstvou aniontů 

OH-). Pro materiály na bázi kaolínu byla tato hodnota pH stanovena na 2,4. Dvojvrstvé jílové 

minerály kaolinitického typu jsou schopné tvořit trojrozměrné anorganické polymerní sítě 

(vazby Si-O-Al-O) kdy lze tyto geopolymerní materiály využít pro fixaci anionů.  

Vyměnitelné kationty K+, Na+, Ca2+, Mg2+, H+, H3O+, NH4
+ se na struktury jílových 

fylosilikátů váží na přerušené nenasycené vazby na povrchu, zejména na hranách částic 

(adsorpce), elektrostaticky na tzv. vnitřní povrch částic, tj. do mezivrství na přebytečné 

nenasycené náboje vrstevního komplexu (absorpce). 

U skupiny kaolinu může být kterýkoliv z vyměnitelných kationtů poměrně snadno 

nahrazen jiným kationtem. Množství a druh vyměnitelných kationtů je primárně ovlivněna 

příslušnou modifikací, kterou došlo k úpravě fyzikálních vlastností odebraných materiálů 

(řada B a řada S). Optimální pH pro maximální adsorpci olova byla stanovena v rozmezí 3,0-

4,5. 

Vzorek CNN, resp. vzorek složený převážně z oxidů železa (hematit) může být na bázi 

dosažených výsledků charakterizován jako medium umožňující iontovou výměnu. 
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V závislosti na pH resp. na změnách příslušných hodnot pH v modelových roztocích a vzorku 

průmyslových odpadních vod dochází k uvolňování H+ nebo OH- pro kationtovou resp. 

aniontovou výměnu. Sorpce toxických kationtů vybraných kovů byla prokázána v rozmezí pH 

3-8 a optimální pH bylo pro kationty mědi stanoveno na 3-6 a pro kationty olova na 4-6, kdy 

se maximální úbytky nelišily. 
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9. TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ NA REÁLNÝCH VZORCÍCH DŮLNÍCH A 
PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD 

 

Kvalita důlních i průmyslových odpadních vod musí být sledována velmi bedlivě. Mezi 

sledované parametry znečištění průmyslových odpadních vod patří obsah těžkých kovů - 

obsah arsenu, kadmia, chromu, mědi, olova, niklu a zinku. Jejich výskyt ve vodách je zvlášť 

nežádoucí z důvodu vysoké mobility kovů v kapalném prostředí, kdy mohou být kationty 

kovu transformovány na ještě toxičtější sloučeniny. V České republice jsou nařízením vlády 

č. 229/2007 Sb. stanoveny ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací. Výsledky testování odpadní biomasy i odpadů z těžby a zpracování rud včetně 

jejich modifikací budou porovnány právě s limity stanovenými nařízením vlády č. 229/2007 

Sb. 

9.1 Vyhodnocení testování materiálů na důlních vodách 
Vzorky odpadní biomasy i odpadů z těžby a zpracování rud včetně jejich modifikací 

byly testovány na reálných vzorcích důlních vod, jejichž specifikace udává tabulka 9-1.  

Materiál biomasy je heterogenní a obsahuje celou řadu reaktivních funkčních skupin 

které vstupují do reakcí s kationty vybraných kovů a nabízí tak celou škála možných vazeb, 

kterými dokáží separovat kationty kovů z důlní vody. Vzhledem k tomu, že se úprava pH 

v reálné praxi nepředpokládá, při testování vzorků na reálných vzorcích odpadních vod 

nebylo pH v průběhů experimentů rovněž upravováno.  
Tabulka 9-1. Charakteristika odebraných vzorků důlních vod, zdroj: Cechlová (2008) 

Typ odpadní vody pH c(Al) c(As) c(Ca) c(Cu) c(Fe) c(Mg) c(Mn) c(Na) c(Pb) c(Zn) c(SO4
2-)

- - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
Důlní voda vznikající
při těžbě Cu-Pb-Zn 4,85 <0,05 <0,005 0,42 25,36 25,4 0,11 <0,05 1,25 7,35 15,26 524 

Důlní voda 
z těžby hnědého uhlí 6,99 0,11 <0,005 0,54 <0,001 0,54 1,11 0,45 11,2 0,11 0,24 1226 

Pozn.: s(Al) – koncentrace  hliníku, c(As) – koncentrace arsenu, c(Ca) – koncentrace vápníku, c(Cu) – 
koncentrace mědi, c(Fe) – koncentrace železa, c(Mg) – koncentrace hořčíku, c(Mn) – koncentrace manganu, 
c(Na) – koncentrace sodíku, c(Pb) – koncentrace olova, c(Zn) – koncentrace zinku, c(SO4

2-) – koncentrace 
síranových aniontů 

Tabulka 9-2 shrnuje výsledky získané testováním vzorků odpadní biomasy fazolového 

lusku Phasoleus vulgaris L. a odpadní pecky Primus cerasifera-myrobalan pro adsorpci 

kationtů kovů z důlních vod vznikajících při těžbě Cu-Pb-Zn. Charakteristiku odebraných 

vzorků důlních vod uvádí tabulka 9-1. Z tabulky 9-2 je patrné, že separace kationtů kovů 

z důlní vody z těžby Cu-Pb-Zn proběhla nejlépe s využitím vzorku natrifikovaných, které tak 
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splnily limity stanovené v nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Lze tedy konstatovat, že tyto 

materiály lze využít pro čištění tohoto typu odpadních vod. 

Tabulka 9-2. Výsledky testování  odpadní biomasy a jejich modifikací na důlní vodě z těžby Cu-Pb-Zn,  
autor: Cechlová (2008-2009) 

Označení vzorku pH c(Al) c(As) c(Ca) c(Cu) c(Fe) c(Mg) c(Mn) c(Na) c(Pb) c(Zn) c(SO4
2-) 

- - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
F1-D 5,05 <0,05 <0,05 0,04 1,64 164 0,01 <0,05 0,13 0,77 1,59 521 
F1-H 4,83 <0,05 <0,05 0,04 1,53 1,53 0,01 <0,05 0,12 0,73 1,52 521 
F1-Na 6,05 <0,05 <0,05 0,05 0,16 0,17 0,01 <0,05 0,16 0,22 0,90 520 
F2-D 5,15 <0,05 <0,05 0,04 1,69 2,70 0,01 <0,05 0,13 0,78 1,62 515 
F2-H 4,75 <0,05 <0,05 0,04 2,48 1,49 0,01 <0,05 0,12 0,72 1,49 512 
F2-Na 6,25 <0,05 <0,05 0,05 0,27 0,27 0,01 <0,05 0,16 0,25 1,97 500 

M0.1-D 5,95 <0,05 <0,05 0,05 1,11 2,12 0,01 <0,05 0,15 0,90 1,87 520 
M0.1-H 6,00 <0,05 <0,05 0,05 1,14 2,14 0,01 <0,05 0,15 0,91 1,89 521 
M0.1-Na 6,52 <0,05 <0,05 0,06 0,41 0,41 0,01 <0,05 0,17 0,29 1,05 520 
M0.5-D 5,98 <0,05 <0,05 0,05 1,13 2,13 0,01 <0,05 0,15 0,91 1,88 523 
M0.5-H 6,12 <0,05 <0,05 0,05 1,20 2,21 0,01 <0,05 0,16 0,93 1,93 515 
M0.5-Na 6,72 <0,05 <0,05 0,06 0,51 0,52 0,02 <0,05 0,17 0,42 1,11 520 

M1-D 5,96 <0,05 <0,05 0,05 1,12 2,12 0,01 <0,05 0,15 0,90 1,88 511 
M1-H 6,12 <0,05 <0,05 0,05 1,20 2,21 0,01 <0,05 0,16 0,93 1,93 520 
M1-Na 6,72 <0,05 <0,05 0,06 0,51 0,52 0,02 <0,05 0,17 0,49 1,43 521 

Pozn.: s(Al) – koncentrace  hliníku, c(As) – koncentrace arsenu, c(Ca) – koncentrace vápníku, c(Cu) – 
koncentrace mědi, c(Fe) – koncentrace železa, c(Mg) – koncentrace hořčíku, c(Mn) – koncentrace manganu, 
c(Na) – koncentrace sodíku, c(Pb) – koncentrace olova, c(Zn) – koncentrace zinku, c(SO4

2-) – koncentrace 
síranových aniontů 

 
Tabulka 9-3 shrnuje výsledky získané testováním vzorků odpadní biomasy fazolového 

lusku Phasoleus vulgaris L. a odpadní pecky Primus cerasifera-myrobalan pro adsorpci 

kationtů kovů z důlní vody z těžby hnědého uhlí. Z tabulky 9-3 je patrné, že všechny vybrané 

materiály obstály resp. odstranily kontaminanty z důlní vody a splnily tak limity stanovené v 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Všechny materiály včetně jejich modifikací lze tedy využít pro 

čištění tohoto typu důlních vod. 
Tabulka 9-3. Výsledky testování odpadní biomasy a jejich modifikací na důlní vodě z těžby hnědého uhlí,autor: 

Cechlová (2008-2009) 
Označení vzorku pH c(Al) c(As) c(Ca) c(Cu) c(Fe) c(Mg) c(Mn) c(Na) c(Pb) c(Zn) c(SO4

2-) 
- - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

F1-D 7,19 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 511 
F1-H 6,97 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 512 
F1-Na 8,19 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 511 
F2-D 7,29 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 514 
F2-H 6,89 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 513 
F2-Na 8,39 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 511 

M0.1-D 8,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 512 
M0.1-H 8,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 512 
M0.1-Na 8,66 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 511 
M0.5-D 8,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 513 
M0.5-H 8,26 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 511 
M0.5-Na 8,86 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 512 

M1-D 8,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 510 
M1-H 8,26 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 520 
M1-Na 8,86 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 521 

Pozn.: s(Al) – koncentrace  hliníku, c(As) – koncentrace arsenu, c(Ca) – koncentrace vápníku, c(Cu) – 
koncentrace mědi, c(Fe) – koncentrace železa, c(Mg) – koncentrace hořčíku, c(Mn) – koncentrace manganu, 
c(Na) – koncentrace sodíku, c(Pb) – koncentrace olova, c(Zn) – koncentrace zinku, c(SO4

2-) – koncentrace 
síranových aniontů 
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Při testování vzorků odpadů z těžby a zpracování rud a jejich modifikací na obou 

vzorcích výše zmiňovaných důlních vod bylo zjištěno, že všechny vzorky odstranily 

maximální možné množství kationtů kovů. Jejich koncentrace při analýze vzorků po ustavení 

adsorpční rovnováhy mezi materiály a vzorky odpadních vod byly pod mezí detekce. 

V případě testování materiálů na důlní vodě z těžby Cu-Pb-Zn se výsledné pH pohybovalo 

v rozmezí 6,01-7,24 a hodnoty obsahů síranových aniontů v rozmezí 506-514mg SO4
2-/l. 

V případě důlní vody z těžby hnědého uhlí se výsledné pH pohybovalo v rozmezí 7,22-7,49 a 

výsledná koncentrace síranových anionů byla stanovena v rozmezí 511-524mg SO4
2-/l. Jako 

nejlepší adsorbent se v obou případech ukázal vzorek S0.045-Na. Všechny výsledky dosažené 

testováním odpadu z těžby a zpracování rud a jejich modifikací na důlních vodách splňují 

limity stanovené v nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

9.2 Vyhodnocení testování materiálů na průmyslových odpadních vodách 
Pro testování materiálů na průmyslových odpadních vodách byly vybrány pouze 

odpadní materiály z těžby a zpracování rud včetně jejich modifikací, které při testování 

sorpčních vlastností dosáhly mnohem vyšších maximálních sorpčních kapacit a prokázaly 

odolnost vůči změnám pH. Charakteristiku odebraných vzorků průmyslových odpadních vod 

– odpadní vody z povrchové úpravy kovů a odpadní vody z chladících systémů - udává 

tabulka 9-4. 
Tabulka 9-4. Charakteristika odebraných vzorků průmyslových odpadních vod, autor: Cechlová (2008) 

Typ odpadní vody pH c(Al) c(As) c(Ca) c(Cu) c(Fe) c(Mg) c(Mn) c(Na) c(Pb) c(Zn) c(SO4
2-)

- - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
Odpadní voda 

z povrchové úpravy kovů 3,2 <0,05 0,015 12 20 120 1,25 0,1 1,8 12,4 14 1124 

Odpadní voda 
 z chladících systémů 7,42 <0,05 <0,005 0,54 <0,03 0,15 0,12 <0,05 1,11 <0,05 124,2 551 

Pozn.: s(Al) – koncentrace  hliníku, c(As) – koncentrace arsenu, c(Ca) – koncentrace vápníku, c(Cu) – 
koncentrace mědi, c(Fe) – koncentrace železa, c(Mg) – koncentrace hořčíku, c(Mn) – koncentrace manganu, 
c(Na) – koncentrace sodíku, c(Pb) – koncentrace olova, c(Zn) – koncentrace zinku, c(SO4

2-) – koncentrace 
síranových aniontů 

 
Při testování vzorků odpadů z těžby a zpracování rud a jejich modifikací na obou výše 

zmiňovaných průmyslových odpadních vod - odpadní vody z povrchové úpravy kovů a 

odpadní vody z chladících systémů - bylo zjištěno, že všechny vzorky odstranily maximální 

možné množství kationtů kovů. Jejich koncentrace při analýze vzorků po ustavení rovnováhy 

mezi materiály a vzorky odpadních vod byly pod mezí detekce. V případě testování materiálů 

na odpadní vodě z povrchové úpravy kovů se pH pohybovalo na výstupu v rozmezí 6,02-8,12 

a koncentrace síranových anionů v rozmezí 941-1010mg SO4
2-/l. V případě odpadní vody 

z chladících systémů se pH na výstupu pohybovalo v rozmezí 8,02-8,74 a  koncentrace 
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síranových anionů v rozmezí 372-421mg SO4
2-/l. Všechny výsledky dosažené testováním 

odpadů z těžby a zpracování rud a jejich modifikací na průmyslových odpadních vodách 

splňují limity stanovené v nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
 

Z výsledků testování odpadních materiálů na průmyslových odpadních vodách 

vyplynulo, že materiály odpadů z těžby a zpracování rud dosahují při praktických testech 

mnohem lepších výsledků, což odpovídá jejich charakteru a specifickým vlastnostem 

stanovených v první části mé disertační práce. 
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ZÁVĚR 
Vyhodnocení testování materiálů na modelových roztocích 

Experimenty byly prováděny za konstantních podmínek – pH, teplota, podmínky 

v inkubátoru - za účelem porovnat jednoduché sorpční izotermy modelované ze získaných 

výsledků adsorpce vybraných kovů na odebraných odpadech a příslušných modifikacích viz. 

Grafy 7-10 až 7-17 (podrobněji viz. Příloha 3) a 8-4 až 8-5 (podrobněji viz. Příloha 6). 

Vysoká maximální adsorpce vzorků resp. maximální sorpční kapacita, udávající maximální 

schopnost materiálu vázat příslušný kov amax a rovněž co nejnižší hodnoty výstupních 

rovnovážných koncentrací v modelových roztocích CF je jen signálem nalezení vhodného 

adsorpčního materiálu. Ideální je, aby izoterma vykazovala co nejprudší nárůst ve svém 

počátku a hodnota CF byla co nejnižší. Výsledky dosažené experimentálně a porovnání 

výsledků udávají následující podkapitoly spolu s vyhodnocením kinetiky adsorpce resp. 

biosorpce. 

Porovnání jednotlivých výsledků testování kinetiky adsorpce a modelovaných adsorpčních 
izoterem pro odpadní biomasu a její modifikace 

V případě adsorpce kademnatých iontů na odpadní biomase fazolového lusku a jeho 

modifikacích byl zvolen nejlepším sorbentem vzorek F1-Na (úprava 0,01M NaOH), který 

dosáhl nejvyšší maximální adsorpce 12,20mg Cd2+/g. Nejnižší hodnota výstupní rovnovážné 

koncentrace (při Ci 250mg Cd2+/l a objemu testovaného roztoku 50ml) byla stanovena na  

5,22mg Cd2+/l, (viz Graf 7-10). Nejhorším vzorkem byl zvolen vzorek frakce 1,0-2,0mm 

chemicky upravený pomocí 0,01M HCl (F2-H), kdy byla maximální adsorpce stanovena na 

8,92mg Cd2+/g a rovnovážná koncentrace (při Ci 250mg Cd2+/l a objemu testovaného roztoku 

50ml) na 63,13 mgCd2+/l. Čas potřebný pro ustavení adsorpční rovnováhy byl u všech vzorků 

stanoven na 12 hodin. 

V případě adsorpce kademnatých iontů na odpadní biomase pecky švestky a jejich 

modifikacích, byly zvoleny nejlepšími sorbenty vzorky M0.5-Na a M0.1-Na (viz. Graf 7-11), 

které dosáhly nejvyšších hodnot amax 11,88mg Cd2+/g a 11,94mg Cd2+/g, rovněž bylo 

zaznamenáno, že při vyšších vstupních koncentracích je využití vzorku M0.5-Na mnohem 

efektivnější z důvodu nižší hodnoty výstupní resp. rovnovážné koncentrace Cd2+ kationtů 

v modelovém roztoku kadmia. Nejnižší maximální adsorpční kapacity dosáhly vzorky M0.5-

D, M1-D a M1-H, které se pohybovaly v rozmezí 9,11-9,36mg Cd2+/g. Vzorek M0.5-D 

rovněž vykázal horších sorpčních výsledků i v nižších vstupních koncentracích. Nejhorších 

výsledků rovnovážné koncentrace po vytvoření adsorpční rovnováhy (při Ci 250mg Cd2+/l a 

objemu testovaného roztoku 50ml) vykázal vzorek M1-D 67,83mg Cd2+/l. Čas potřebný 
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pro ustavení adsorpční rovnováhy se pohyboval v rozmezí 5-7 hodin. U vzorků které 

vykázaly nejvyšší adsorpční kapacity došlo k ustavení rovnováhy za 5 hodin (viz. Graf 7-2). 

To hovoří nejen o jejich vysoké sorpční schopnosti, nízké výstupní rovnovážné koncentraci, 

ale i o nejkratším času nezbytném pro vytvoření adsorpční rovnováhy mezi materiály a 

modelovými roztoky. 

V případě adsorpce chromitých iontů na odpadní biomase fazolového lusku a jeho 

modifikacích byly zvoleny nejlepšími sorbenty vzorky F1-Na a F2-Na (upravené pomocí 

0,01M NaOH), které dosáhly nejvyšší maximální adsorpce 10,56mg Cr3+/g a 10,55mg Cr3+/g. 

U těchto vzorků byly zaznamenány rovněž nejnižší hodnoty rovnovážných koncentrací v celé 

škále testovaných modelových roztoků, kdy se hodnoty maximální výstupních rovnovážných 

koncentrací (při Ci 250mg Cr3+/l a objemu testovaného roztoku 50ml) pohybovaly v rozmezí 

8,75-8,99mgCr3+/l, viz. Graf 7-12. Nejhorší výsledek vykázal vzorek F2-D – chemicky 

neupravený – s amax 5,52mg Cr3+/g s maximální výstupní rovnovážnou koncentrací (při Ci 

250mg Cr3+/l a objemu testovaného roztoku 50ml) 109,61mg Cr3+/l. Čas potřebný pro 

ustavení adsorpční rovnováhy byl u všech vzorků stanoven na 12 hodin. 

V případě adsorpce chromitých iontů na odpadní biomase pecky švestky a jejich 

modifikacích byly zvoleny nejlepšími sorbenty vzorky M0.1-Na a M0.5-Na (viz. Graf 7-13), 

které dosáhly nejvyšších hodnot maximální adsorpce 11,93 resp. 11,55 mg Cr3+/g a výstupní 

hodnoty rovnovážné koncentrace (při Ci 250mg Cr3+/l a objemu testovaného roztoku 50ml) se 

pohybovaly v rozmezí 11,38-18,9 mg Cr3+/l. Průběh L1 modelů izoterem pro tyto dva vzorky 

jsou shodné. Lze tedy říci, že efektivnost obou těchto vzorků je stejná. Při nižších vstupních 

koncentracích byly jako nejhorší vzorky zvoleny vzorky M0.1-D a M0.5-D, které prokázaly 

nejvyšší hodnoty výstupní rovnovážné koncentrace. Nutno ovšem dodat, že při vyšších 

koncentracích byla jejich efektivnost mnohem vyšší a při Ci 250mg Cr3+/l a objemu 

testovaného roztoku 50ml bylo dosaženo amax v rozmezí 9,59-10,56mg Cr3+/g. Pro vyšší 

hodnoty vstupních koncentrací byly zvoleny jako nejhorší materiály vzorky M1-D a M1-H, 

kdy při Ci 250mg Cr3+/l a objemu testovaného roztoku 50ml byla stanovena hodnota amax na 

6,81 resp. 7,35mg Cr3+/g. Čas nezbytný pro ustavení adsorpční rovnováhy se pohyboval v 

rozmezí 3-9 hodin. U vzorků které vykázaly nejvyšší adsorpční kapacity došlo k ustavení 

rovnováhy po 3 hodinách  (viz. Graf 7-6). To hovoří  nejen o nejvyšší maximální adsorpci, 

nejnižší hodnotě rovnovážné koncentrace, ale i o nejkratším čase nezbytném pro vytvoření 

adsorpční rovnováhy mezi materiály a modelovými roztoky. 

V případě adsorpce olovnatých iontů na odpadní biomase fazolového lusku a jeho 



 107

modifikacích dosáhly 4 vzorky téměř shodných výsledků maximální adsorpční kapacity 

12,44mg Pb2+/g (F1-H, F1-Na, F2-Na, F1-D). Zároveň dosáhly hodnot nejnižších 

rovnovážných koncentrací v celé škále použitých vzrůstajících vstupních koncentrací, kdy 

maximální rovnovážná koncentrace (při Ci 250mg Pb2+/l a objemu testovaného roztoku 50ml) 

byla stanovena v rozmezí 1,05-1,10mg Pb2+/l, viz. Graf 7-15. Průběh L1 modelů izoterem pro 

tyto čtyři vzorky jsou shodné a proto lze jen stěží mluvit o vyšší efektivnosti jednoho z nich. 

Jako nejhorší byl zvolen vzorek F2-D, který ovšem vykázal maximální adsorpci jen o něco 

málo nižší než tomu bylo u nejlepších sorbentů (12,34mg Pb2+/g). Obecně lze tedy 

charakterizovat schopnost adsorpce olovnatých kationtů na odpadní biomase fazolového lusku 

jako velmi efektivní a lze říci, že modifikace materiálů nemá až tak dominantní vliv na změnu 

maximální hodnoty amax. Čas potřebný pro ustavení adsorpční rovnováhy byl u všech vzorků 

stanoven na 12 hodin. 

V případě adsorpce olovnatých iontů na odpadní biomase pecky švestky a jejich 

modifikacích byl zvolen nejlepším sorbentem vzorek M0.1-Na (viz. Graf 7-15), který dosáhl 

hodnoty maximální adsorpce 12,42mg Pb2+/g a zároveň nejnižší hodnoty rovnovážné 

koncentrace (při Ci 250mg Pb2+/l a objemu testovaného roztoku 50ml) která byla stanovena 

na 1,56mg Pb2+/l. Při nižších vstupních koncentracích se jako nejhorší ukázal vzorek M0.5-D, 

který ovšem ve vyšších vstupních koncentracích vykázal průměrný výsledek amax 

(9,35mg Pb2+/g). Nejnižší hodnotu maximální adsorpce při maximální vstupní koncentraci 

vykázal vzorek M1-H, kdy bylo amax stanoveno na 2,56mg Pb2+/g. Čas potřebný pro ustavení 

adsorpční rovnováhy se pohyboval v rozmezí 3-12 hodin. U vzorku M0.1-Na který vykázal 

nejvyšší adsorpční kapacitu došlo k ustavení rovnováhy po 3 hodinách (viz. Graf 7-6), lze 

tedy říci, že jeho využití je efektivní jak časově tak pro všechny testované vstupní 

koncentrace. 

V případě adsorpce zinečnatých iontů na odpadní biomase fazolového lusku a jeho 

modifikacích byly zvoleny nejlepšími sorbenty vzorky F2-Na a F1-Na (upravené pomocí 

0,01M NaOH), které dosáhly nejvyšší hodnoty maximální adsorpce 9,01mg Zn2+/g a 

8,98mg Zn2+/g a zároveň dosáhly hodnot nejnižší rovnovážné koncentrace při testování celé 

škály testovaných vstupních koncentrací modelových roztoků, kdy se maximální rovnovážné 

koncentrace při Ci 250mg Zn2+/l a objemu testovaného roztoku 50ml byly stanoveny 

v rozmezí 39,65- 40mg Zn2+/l, viz. Graf 7-16. Nejhoršími vzorky byly zvoleny F2-D a F1-D – 

vzorky chemicky neupravené - kdy byla maximální adsorpce stanovena na 6,28mg Zn2+/g a 

6,57mg Zn2+/g, rovnovážná koncentrace (při Ci 250mg Zn2+/l a objemu testovaného roztoku 
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50ml) v rozmezí 88,6-94,4mg Zn2+/l. Čas potřebný pro ustavení adsorpční rovnováhy byl u 

všech vzorků stanoven na 12 hodin. 

V případě adsorpce zinečnatých iontů na odpadní biomase pecky švestky a jejich 

modifikacích bylo při  nižších vstupních koncentracích dosaženo nejlepších výsledků 

s využitím sorbentů M0.5-H a M1-D, které při vyšších vstupních koncentracích dosáhly 

maximální adsorpce podprůměrné nebo průměrné – 7,64 mg Zn2+/g resp. 10,57mg Zn2+/g. 

Nejvyšší hodnoty maximální adsorpce (při Ci 250mg Zn2+/l a objemu testovaného roztoku 

50ml) prokázaly vzorky M0.1-Na a M0.5-Na, kdy byla hodnota amax stanovena na 

11,54mg Zn2+/g resp. 11,07mg Zn2+/g a výsledná hodnota rovnovážné koncentrace byla 

19,13mg Zn2+/l resp. 28,55mg Zn2+/l. Zajímavá je skutečnost, že byť byl materiál M0.5-Na 

při testování maximální adsorpce jeden z nejlepších, z průběhu modelu L1 izoterem (viz. Graf 

7-17) je patrné, že není vhodný pro nižší vstupní koncentrace, kdy prokázal druhý nejhorší 

výsledek. Materiálem který prokázal nejhorší výsledky při nižších vstupních koncentracích 

byl vzorek M0.1-D, který při testování vyšších vstupních koncentrací prokázal průměrnou 

hodnotu amax (10,30mg Zn2+/g). Nejhorší hodnoty maximální adsorpce bylo dosaženo 

s využitím vzorku M0.1-H, kdy při Ci 250mg Zn2+/l a objemu testovaného roztoku 50ml byla 

při ustavení adsorpční rovnováhy stanovena výstupní rovnovážná koncentrace na 118,24mg 

Zn2+/l a hodnota amax byla stanovena na pouhých 6,58mg Zn2+/g. 

Porovnání jednotlivých výsledků testování kinetiky adsorpce a modelovaných adsorpčních 
izoterem pro odpady z těžby a zpracování rud a jejich modifikace 

V případě adsorpce olovnatých iontů na odpadech z těžby rud a jejich modifikacích 

dosáhly všechny vzorky vysoké maximální adsorpce, vyjma vzorku BRETT bez chemické 

úpravy (B0.045-D), kdy bylo amax stanoveno na 22,87mg Pb2+/g. U modifikovaných vzorků 

řady „B“ byly hodnoty maximálních adsorpcí (při vstupní koncentraci 2500mg Pb2+/l a 

objemu testovaného roztoku 50ml) v rozmezí 110,9-120,1mg Pb2+/g. Modely nejvhodnějších 

izoterem vybraných pro adsorpci olova na vzorcích řady „B“ udává graf 8-4 z kterého je 

patrný strmý nárůst u všech modelů izoterem charakterizujících mechanismus adsorpce. 

Výstupní rovnovážné koncentrace se při vstupní koncentraci 2500mg Pb2+/l a objemu 

testovaného roztoku 50ml pohybovaly v rozmezí 3,92-10,87mg Pb2+/l. Maximální adsorpce u 

vzorků řady „S“ se při vstupní koncentraci 2500mg Pb2+/l a objemu testovaného roztoku 50ml 

pohybovaly v rozmezí 105,9-124,2mg Pb2+/g a výstupní rovnovážné koncentrace se 

pohybovaly v rozmezí 0,64-15,28 mg Pb2+/l. U vzorku C0.045-D byla maximální adsorpce 

stanovena na 105,12mg Pb2+/l. 



 109

V případě adsorpce měďnatých iontů na odpadech z těžby rud a jejich modifikacích 

dosáhly všechny vzorky nižší maximální adsorpce. Nejhorším sorpčním materiálem pro 

adsorpci měďnatých kationtů byl vyhodnocen vzorek BRETT bez chemické úpravy (B0.045-

D), kdy bylo amax stanoveno na 6,96mg Cu2+/g. U modifikovaných vzorků řady „B“ byly 

hodnoty maximálních adsorpcí (při vstupní koncentraci 1500mg Cu2+/l a objemu testovaného 

roztoku 50ml) v rozmezí 65,64-71,74mg Cu2+/g. Modely nejvhodnějších izoterem vybraných 

pro adsorpci olova na vzorcích řady „B“ udává graf 8-5 z kterého je patrný strmý nárůst u 

všech modelů izoterem charakterizujících adsorpční mechanismus (vyjma vzorků B0.045-D a 

C0.045-D). Výstupní rovnovážné koncentrace se při vstupní koncentraci 1500mg Cu2+/l a 

objemu testovaného roztoku 50ml pohybovaly v rozmezí 65,2-1359,6mg Cu2+/l u řady „B“, 

4,0-85,2mg Cu2+/l u řady „S“ a u vorku C0.045-D 874,6mg Cu2+/l.  

 

Vyhodnocení testování materiálů na reálných vzorcích odpadních vod 

Všechny odebrané vzorky – odpadní biomasa i odpad z těžby a zpracování rud – byly 

testovány na dvou různých vzorcích důlních vod (důlní voda z těžby Cu-Pb-Zn a důlní voda 

z těžby hnědého uhlí). V případě čištění resp. separace kontaminantů z důlní vody z těžby Cu-

Pb-Zn obstály vůči limitům stanovených v nařízení vlády č. 229/2007 Sb. vzorky odpadů 

z těžby a zpracování rud bez výjimky. V případě odpadu ze zemědělství a jeho modifikací 

obstály pouze vzorky natrifikované. V případě testování vzorků na důlní vodě z těžby 

hnědého uhlí obstály všechny vůči  nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

Vzorky odpadů z těžby a zpracování rud byly rovněž testovány pro separaci 

kontaminantů z průmyslových odpadních vod - odpadní vodě z povrchové úpravy kovů a 

odpadní vodě z chladících systémů. Všechny výsledky dosažené testováním odpadů z těžby a 

zpracování rud a jejich modifikací na průmyslových odpadních vodách splňují limity 

stanovené v nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
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SEZNAM NOREM VZTAHUJÍCÍCH SE K DANÉ OBLASTI 
VYUŽITÝCH PŘI EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 
Vzorkování materiálů 
• ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů. Základní ustanovení 
• ČSN 01 5112 Vzorkování kapalin a pastových materiálů 
• ČSN 65 0511 Vzorkování zrnitých hmot 
• ČSN 65 0512 Vzorkování kapalin 
• ČSN 68 4041 Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování 
• ČSN ISO 5667-4 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. 
• ČSN ISO 5667-5 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody 

užívané při výrobě potravin a nápojů 
• ČSN ISO 5667-6 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků 
• ČSN EN 25667-1 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků (ISO 

5667-1:1980) 
• ČSN EN 25667-2 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků (ISO 5667-

2:1991) 
• ČSN ISO 5667-10 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod 
• ČSN ISO 5667-11 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod 
• ČSN EN ISO 5667-3 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s 

nimi 
• ISO 5667-14 Water quality - Sampling - Part 14: Guidance on quality assurance of environmental 

sampling and handling 
Analýzy a testování materiálů 
• ČSN EN 12506 (838013) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů - Stanovení pH, As, Ba, Cd,Cl-, 

Co,Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, celkové S, SO42-, V a Zn 
• ČSN EN 13370 (838012) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů - Stanovení amoniakálního dusíku, 

adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX), konduktivity, Hg, jednosytných fenolů, 
celkového organického uhlíku (TOC), snadnouvolnitelných CN- a FČSN 

• ISO 10 523 (75 7365) Jakost vod. Stanovení pH 
• ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody 

plamenové atomové absorpční spektrometrie 
• ČSN EN 1233 (757425) Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční spektrometrie 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
n0   je látkové množství roztoku před adsorpcí na jednotku hmotnosti 
xi

0 a xi   jsou molární zlomky složky i v roztoku před adsorpcí a v rovnovážném stavu 
Ωi  je potom rozdílem mezi látkovými množstvími složky i v roztoku původním a po ustavení 

adsorpční rovnováhy na jednotku adsorbentu 
ci

0 a ci  jsou koncentrace dané látky v roztoku před adsorpcí a po dosažení adsorpční rovnováhy a 
ν0 počáteční objem roztoku připadající na 1 g tuhého sorbentu 

c2  rovnovážná koncentrace roztoku  
(c2)nas koncentrace nasyceného roztoku 
nS  celkové látkové množství v adsorbované vrstvě  
x2

S  molární zlomek složky 2 v adsorbované vrstvě 
n1

S , n2
S  jsou látková množství složek 1, popř. 2 v adsorbované vrstvě na jednotku hmotnosti 

adsorbentu 
KAB rovnovážná konstanta 
a, b  stechiometrické koeficienty v iontovýměnné reakce (v rovnicích popisu) 
A, B  částice v pevné části sorbentu 
A, B  částice kapaliny resp. mobilní fáze 
b  konstanta Langmuirova modelu odpovídající afinitě 
C0  normalita roztoku  
CM=xM  ekvivalentní grakce částic M v kapalné fázi 
CM  rovnovážná koncentrace částic M v kapalné fázi 
CMf  finální rovnovážná koncentrace částic M v kapalné fázi 
CML  koncentrace částic M v kapalné fázi 

k   konstanta definovaná v rovnici 10 
K  konstanta modelu Freundlichovy izotermy 
KAB  rovnovážná iontovýměnná konstanta 
n  konstanta modelu Freundlichovy izotermy 
q, qA, qB  sorpční výtěžnost, a výtěžnost částic A nebo B 
qmax, amax maximální sorpční výtěžnost (konstanta Langmuirova modelu) 
Q  sorpční výtěžnost M v CML=CM0.C0 
rAB  iontovýměnný separační faktor 
S  množství sorbentu v sorpčním systému 
V  objem kapaliny v sorpčním systému 
xA, xB  ekvivalent frakce částic A a B v kapalné fázi 
yA, yB  ekvivalent frakce částic A a M v tuhé fázi 
O  obsah kationtů kovu (%) 
U  úbytek kovu z roztoku (%) 
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