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Abstrakt 

Jedna z možností využití interkalátů na bázi jíl-huminová kyselina, je jejich 

použití k zachytávání polutantů např. z odpadních vod v odpadovém hospodářství. Tato 

aplikace však naráží na problém rozpustnosti huminových kyselin při vyšších hodnotách 

pH. Z tohoto důvodu je zkoumána interakce mezi huminovými kyselinami a jílovými 

minerály. Dojde-li k uchycení huminových kyselin na jíly, mohou plnit svou funkci jako 

sorbenty iontů těžkých kovů a zároveň je interkalát jíl-huminová kyselina poté 

nerozpustný v širokém rozsahu hodnot pH. V uvedené diplomové práci byla zkoumána 

následná sorpce Ag+ a Cr6+ ve formě dichromanových aniontů na tyto interkaláty 

jíl-huminová látka na bázi jílových minerálů SWy-2, vermikulitu Letovice a Bentonitu 75 

připravených bez úpravy pH, dále pro pH 4, eventuálně 1. Kromě sorpce výše zmíněných 

iontů bylo stanoveno množství nasorbovaných huminových látek pro různá pH a postupy 

sorpce metodou VIS spektroskopie. Byly rovněž určeny formy zachycených huminových 

látek včetně mechanismu sorpce na jíly. Interkaláty byly také charakterizovány metodami 

IČ spektroskopie a XRD difrakce.  

 

Klíčová slova: jílové minerály, huminové látky, interkalace, adsorpce, stříbrné kationty, 

dichromanové anionty.  

 

Abstract 
One of the possibilities of using intercalates based on clay and humic acid is their 

utilization in pollutant recovery, e.g. waste water in waste management. However, this 

application runs up against problems connected to solubility of humic acids at higher pH 

values. That is why the interaction between the humic acids and clay materials is studied 

here. If the humic acids attach themselves onto the clay materials, they can play the role 

of ion sorbents of heavy metals, and at the same time the clay humic acid intercalate 

insoluble in a wide range of pH values. This thesis investigates the ensuing sorption of 

Ag+ and Cr6+ in the form of dichromic anions onto these intercalates. Intercalates clay-

humic acid based on clay minerals SWy-2, vermiculite Letovice and Bentonite 75 were 

prepared without the pH adjustment, further on also for pH 4, and respectively 1. Apart 

from the sorption of the above mentioned ions, the amount of sorbed humic substances for 

different pH values and the procedure of sorption by VIS spectroscopy method were 

stated. The forms of detected humic substances, including the clay sorption mechanisms 
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were determined as well. Intercalates were also characterized by the methods of IR 

spectroscopy and XRD diffraction.  

 

Key words: Clay minerals, humic substances, intercalation, adsorption, silver cations, 

dichromic anions.  
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1. Úvod 
 

Tato diplomová práce (DP) se věnuje problematice interkalace jílových materiálů 

huminovými látkami s následnou sorpcí Ag+ a Cr2O7
2- iontů na tyto interkaláty při 

různých hodnotách pH. DP je součástí POST-DOC projektu GA ČR č. 104/08/P274 

s názvem Studium vlastností a využití jílových materiálů po interkalaci anorganickými a 

organickými kationty. 

2. Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je příprava interkalátů (jíl-huminová kyselina), které 

budou schopny absorbovat jak těžké kovy, tak i některé anionty. Pro tuto práci byly 

vybrány sorpce stříbrných kationtů (Ag+) a dichromanových aniontů (Cr2O7
2-) na 

připravené interkaláty jíl-huminová kyselina, přičemž u dichromanových aniontů se bude 

sledovat nasorbované množství Cr6+.  

 Interkaláty budou připraveny dvěma různými postupy a při dvou různých 

hodnotách pH. Taktéž sorpce stříbrných kationtů a dichromanových aniontů na připravené 

interkaláty bude probíhat při dvou různých hodnotách pH.  

Předpokladem je, že by mělo dojít ke zvýšení sorpčních schopností materiálů 

(interkalátů) pro sorpci vodných roztoků těžkých kovů. 

Cíle práce lze rozepsat do těchto bodů: 

1. Příprava interkalátů na bázi jíl-huminová kyselina a to přímou sorpcí vápenaté soli 

huminové kyseliny (Ca-HA, kde HA je humic acid) při pH 4 a bez úpravy pH a 

draselné soli HA při pH 1 na čtyři typy jílových materiálů. 

2. Určení mechanismu sorpce draselné formy HA na jílové materiály pro pH 1, 4 a bez 

úpravy pH (metody VIS, IČ spektroskopie atd.). 

3. Sorpce dichromanů o různých koncentracích a při různých hodnotách pH, jejichž 

naadsorbované množství se bude stanovovat metodou VIS spektrofotometrie. 

4. Určení mechanismu sorpce dichromanů na interkaláty jíl-huminová kyselina (metody 

VIS, IČ spektroskopie apod.). 

5. Sorpce stříbrných kationtů při různých hodnotách pH na připravené interkaláty, včetně 

stanovení koncentrace metodou AAS. 
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3. Teoretická část 

3.1. Huminové látky 

Huminové látky (HL) vznikají většinou z humusu, což je úplně rozložený 

organický materiál a dělí se na huminy (nerozpustné podíly) a huminové kyseliny, které 

se dále dělí dle rozpustnosti na fulvové kyseliny (rozpustné v kyselinách) a huminové 

kyseliny (rozpustné v zásadách) – viz obr. 1. 

 

Obr. 1: Vznik huminových a fulvových kyselin z organického materiálu 

HL jsou přírodní látky (směs organické hmoty) obsažené v půdě a 

v kaustobiolitech (rašelině, hnědém uhlí a lignitu). Jsou jednou ze základních složek 

uhelné hmoty. U mladších druhů uhlí představují dokonce hlavní část celkové hmoty. 

Huminy jsou směsí různých složek, lišících se svými fyzikálními vlastnostmi. Dosud se 

však nepodařilo izolovat žádnou složku jako chemické individuum [2,3,9]. 

Huminovými látkami se nazývají žlutohnědé či tmavohnědé látky, které se 

rozpouštějí v roztocích zásad, z nichž se opět vylučují působením kyselin. Jako důležitá 

složka půdy vznikají biochemickými přeměnami (tlením) organických (převážně 

rostlinných) zbytků a jsou hlavní složkou přírodního humusu. Struktura huminových 

kyselin je velmi rozmanitá a liší se podle původu, naleziště, ale i doby odběru vzorku. 

Huminové látky se poté chovají jako „živý organismus“ a za vhodných podmínek mění 

svou strukturu. Tento cyklus přeměny struktury je důležitou součástí půdotvorných 

procesů [1]. 
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HL se jeví jako netavitelné amorfní sloučeniny kyselého charakteru, které při 

karbonizaci neposkytují dehet, ale poskytují velké množství CO2. Jsou 

nehydrolyzovatelné, ale peptizovatelné za normálních teplot a mají velkou odolnost vůči 

rozkladu. V roztocích se chovají jako lyofobní koloidy se značnou sorpční schopností. 

Vyznačují se vysokým obsahem vody, kterou nelze mechanicky odstranit [1].  

Jedná se o směs huminů, huminových kyselin s obsahem uhlíku 57 %, fulvových 

kyselin, jejichž obsah uhlíku je nižší než cca 46 % a hymatomelanových kyselin 

(rozpustné v alkoholu a acetylbromidu, s obsahem uhlíku cca 60 %). Nerozlišuje se ostrá 

hranice mezi stanovením huminových kyselin a fulvokyselin z důvodů různého stupně 

disperzity těchto látek, která se projevuje různou rozpustností ve vodě a hodnotou 

disociační konstanty [1,3,8]. 

3.1.1. Huminové kyseliny 

Huminové kyseliny (humic acid - HA) a fulvové kyseliny (fulvic acid - FA) jsou 

látky o velkém rozsahu molekulových hmotností (2 000 − 200 000 g/mol), které obsahují 

trojrozměrné zesítěné molekuly, jejichž centrem je jádro aromatického charakteru, 

obsahující též kyslíkaté a dusíkaté heterocykly. Na toto jádro navazují řetězce alifatického 

charakteru s velkým množstvím různých funkčních skupin, jak bude uvedeno dále. Jde 

např. o karboxylové a hydroxylové kyseliny, které se ještě nepodařilo zcela identifikovat, 

jak jsou v molekule HA nebo FA vázány. Na rozdíl od jiných složek humusu a 

kaustobiolitů jsou rozpustné ve vodných roztocích alkálií, kdežto v kyselém prostředí 

koagulují. Z jejich struktury tak vyplývá povrchová aktivita, disperzibilita, sorpční a 

chelátotvorné vlastnosti. Molekulová hmotnost huminových kyselin se pohybuje 

v rozmezí 10 000 – 200 000 g/mol [3].  

Huminové kyseliny jsou hnědě zbarvené přírodní organické sloučeniny, jak bylo 

zmíněno obecně v kapitole 3.1., vyskytující se v půdách, černém a hnědém uhlí, 

sedimentech (sedlinách) a ve vodě. Mohou být popsány jako komplex směsi 

polyelektrolytu – tedy makromolekul, které se liší v chemické struktuře a velikosti těchto 

makromolekul. Široké spektrum polárních a nepolárních skupin činí huminové kyseliny 

velmi reaktivními v procesech, které probíhají v životním prostředí. Jednou z velmi 

využívaných reakcí je poutání huminové kyseliny na jílové materiály. Tato reakce je 

velmi důležitá pro vázání těžkých kovů z geochemických cyklů v životním prostředí [1].  
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Ačkoli jsou interakce HA-jílový materiál studovány již dlouhou dobu, tak samotný 

způsob mechanismu sorpce mezi huminovými kyselinami a povrchy jílů, včetně jeho 

ovlivnění hodnotou pH, iontovou silou a kationem v roztoku, prozatím nebyly důkladně 

prozkoumány, především díky složitosti makromolekul huminových kyselin [15-18].  

K bližšímu porozumění struktury HA se obvykle využívají různé modely. 

Nejčastěji používaným je model HA dle Stevensona [5] z roku 1982 – viz obr. 2. Na 

tomto modelu lze vidět, že se huminové kyseliny skládají z mnoha aromatických kruhů, 

které jsou jak kondenzované, tak i vázané přes kyslíkové, eventuelně vodíkové můstky. 

Na těchto kruzích jsou navázány různé funkční skupiny, především karbonylové, 

karboxylové a fenolické. Lze si rovněž povšimnout zbytků od aldehydických cukrů, 

či bílkovin.  

 

Obr. 2: Model HA dle Stevensona [5] 

Fulvové kyseliny jsou méně aromatické, mají vyšší obsah kyslíkových skupin 

(karboxylů) a méně dusíku. Jejich molekulová hmotnost je 2 000 – 8 000 g/mol. Frakce o 

molekulové hmotnosti nižší než 70 000 g/mol se označují jako nízkomolekulární a jsou 

charakterizovány tím, že vykazují lepší vlastnosti [2]. Jeden z modelů FA, dle Buffleta [6] 

je zobrazen na obr. 3. 

 

Obr. 3: Model FA dle Buffleta [6] 

Rozmanitá struktura huminových kyselin a obsah velmi různorodých funkčních 

skupin zapříčiňuje celou řadu velmi zajímavých vlastností huminových kyselin. Jedná se 

především o vlastnosti spektrální, koloidní, elektrochemické, iontově výměnné a sorpční. 
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Huminové kyseliny mají schopnost sorbovat těžké kovy, a to např. vytvářením komplexů 

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

kyselin [3,7]. Využití huminových kyselin v širokém oborovém spektru je předmětem 

dalšího výzkumu a vývoje [2,3,7,9,14]. 

Pro huminy jakožto koloidní látky se nedají použít metody běžně užívané pro 

studium struktury organických sloučenin. Feng [7] soudí, že tyto koloidně chemické 

látky − polyiony se skládají ze základních jednotek (micel nebo tzv. monomů) vzniklých 

kondenzací nebo polymerací nejjednodušších základních složek, spojených přímou nebo 

můstkovou vazbou. Jádro je tvořeno pravděpodobně šestičlenným, případně pětičlenným 

kruhem. Zda jde o cykly kondenzované nebo izolované, nebylo dosud rozhodnuto. Na 

jádře jsou umístěny různé reaktivní skupiny (především kyslíkaté), které určují chemickou 

povahu huminových látek. Jednotlivá jádra jsou pak spojena kupř. kyslíkovou vazbou, jak 

poukazuje např. již zmíněný model dle Stevensona [5]. K jádru jsou připojeny především 

-OH skupiny. Jsou však možné i další funkční skupiny, a to -COOH; -OCH3 ; -CH3;         

-SO3H; -PO3H2; -NH2; -NH-; =N- [2,3,7,8]. 

Další skupinu tvoří hymatomelanové kyseliny, které ve vodě poskytují koloidní 

roztoky, v alkoholu a fenolu pravé roztoky žlutohnědé, až hnědé barvy. Molární hmotnost 

se pohybuje v rozmezí 700 – 1100 g/mol, obsah uhlíku je cca 60 hm. %. Tyto kyseliny 

dále obsahují kyselinu pyrohymatomelanovou, která je rozpustná v alkáliích, nerozpustná 

ve vodě, fenolu a alkoholu [3]. 

Mezi huminové látky se dále řadí humusová kyselina, jež ve vodě poskytuje 

suspenzoidy. Její barva je černohnědá s odstínem do červena. Molární hmotnost je větší 

než 1100 g/mol s obsahem uhlíku asi 58 hm. %. Tato kyselina je rozpustná v alkáliích, 

nerozpustná pak ve fenolu, alkoholu a ve vodě [3].  

Pokud se prodlouží doba oxidace huminových kyselin, nebo se použijí silnější 

hydroxidy, odbourají se huminové kyseliny za vzniku oxidu uhličitého na 

nízkomolekulární kyseliny. Rovněž u druhého stádia je přeměna provázena vývojem 

kyseliny uhličité a mění se barva. Při další oxidaci se zvyšuje molární hmotnost HA, 

obsah kyslíku, hygroskopičnost a rozpustnost v alkoholech. Snižuje se obsah uhlíku a 

vodíku. Nízkoteplotní oxidace je exotermní reakcí [2]. 

V dalším procesu HA odštěpují vodu, později i oxid uhličitý a methan, čímž 

vznikají jejich anhydridy zvané huminy, které se rozpouštějí jen ve velmi 
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koncentrovaném louhu. Huminové kyseliny jsou hlavní součástí humitů, které jsou 

nejrozšířenější složky jak hnědého, tak černého uhlí. Tato uhlí se pak nazývají humusová 

[3]. 

3.2. Interkalace jílových materiálů huminovými kyselinami 

3.2.1. Nejčastěji používané jíly pro sorpci HL a iontů 

Jílové minerály jsou studovány jako sorbenty k odstranění těžkých kovů 

z průmyslového, komunálního odpadu a vod. Jíly, které jsou vhodné pro studium, se 

vybírají na základě několika kritérií a to: specifického povrchu, kationtové výměnné 

kapacity (CEC), hodnoty bazální difrakce (d001) a velikosti částic.  

Např. Zavarzina [9] se věnoval studii, která se zabývá obecně sorpcí HL na jílové 

materiály. V této práci byly použity jako sorbující materiály illit, kaolinit a 

montmorillonit, přičemž množství adsorbovaných HL, které byly stanoveny na těchto 

jílech, klesala v tomto pořadí [9]:  

illit > montmorillonit > kaolinit. 

 Rovněž pak autoři článku [14] studovali sorpci HL na několik typů jílů (5) a to – 

sodnou (SWy-2) a vápenatou (SAz-1) formu montmorillonitu, dále hořečnatý vermikulit 

Letovice a dva typy slévárenských jílů – Sabenil C30 (natrifikovaný přírodní 

montmorillonit) a Bentonit 75 (neaktivovaný přírodní jíl, s minimálním obsahem 

montmorillonitu 70 %). Autoři rovněž vypracovali 2 typy sorpce HL při dvou různých pH 

(4 a 7) na tyto materiály. Bylo zjištěno, že nejlépe probíhala sorpce na jíly SAz-1 a 

vermikulit. HL byly sorbovány oběma postupy a u všech hodnot pH. Úspěšně proběhla 

sorpce i na SWy-2 (pro jeden postup, obě pH). V případě slévárenských jílů se HL při 

syceních zachytily, ale při promývání, viz výše zmíněná studie [14] (hlavně 

demineralizovanou vodou), se HL desorbovaly – s výjimkou jednoho postupu a jedné 

hodnoty pH). To lze vysvětlit přítomností uhličitanů a železitých kationtů u těchto 

materiálů. Množství adsorbovaných HL tedy klesala v tomto pořadí: 

Vermikulit > SAz-1 > SWy-2 > Sabenil C 30 > Bentonit 75. 

Pokud se jedná o výzkumy [9-11,13], ve kterých byl použit pouze jeden druh 

jílového materiálu na sorpci HL a iontů, byla zřejmě pro autory rozhodující především 

hodnota kationtové výměnné kapacity, specifického povrchu, a v některých případech 
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i hodnota d001. Kupř. ve studii [10], kde byla zkoumána adsorpce HL s následnou sorpcí 

Cd2+ a Pb2+ byl použit jako výchozí jílový materiál na sorpci HL vermikulit z Brazílie. 

Byly zjištěny tyto parametry jílového minerálu - specifický povrch 28,5 m2/g a CEC byla 

1,17 mmol/g. Také autory článku [11] byla studována adsorpce HL a Ni2+ na Na-

montmorillonit (Čína). Tento jíl vykazoval specifický povrch 39 m2/g a kationtovou 

výměnnou kapacitu 0,89 meq/g. Dále lze jako příklad uvést sorpci Pb2+ na Na-bentonit 

(Čína) se specifickým povrchem 29,5 m2/g a CEC 0,65 meq/g [13]. U všech těchto 

výzkumů se jednalo jak o sorpce kovů na čistý jílový materiál, tak o přípravu interkalátu 

na bázi jíl-huminová kyselina [9-11,13]. V některých případech byl navíc studován i vliv 

fulvových kyselin navázaných na povrch jílu [11,13]. Rovněž, jak bylo zjištěno 

v recenzované studii [29], je pro studium interakcí jíl-huminová kyselina vhodný kaolinit. 

Byl navíc sledován také vliv přítomnosti hlinitého kationu. Použitý kaolinit byl z Francie 

a měl tyto parametry: specifický povrch 18,5 m2/g a kationtově výměnnou kapacitu 

0,90 meq/g. Bylo zjištěno, že přídavek hlinitého kationu (do cca 3 mmol/l) má pozitivní 

vliv na sorpci HA. 

Obecně lze na základě uvedených literárních údajů konstatovat, že čím zápornější 

náboj má jílový minerál na svém povrchu, tím lépe probíhá iontová výměna s funkčními 

skupinami HL, či ionty kovů, a tím lze předpokládat lepší sorpci. Nejzápornější povrch 

vykazuje obecně jílový minerál illitického typu, kterým je vermikulit, následují 

Ca-montmorillonit, nejčastěji typ SAz-1, sabenil, bentonit a Na-montmorillonit – snad 

nejvíce využívaný SWy-2. Lze se také domnívat, že čím vyšší je specifický povrch, tím by 

se rovněž mělo zvýšit sorbované množství HL a iontů kovů, a také, čím je vyšší hodnota 

CEC, tím lze předpokládat vyšší sorpce, viz např. recenzovaná studie [31]. Dalším 

možným kritériem výběru jílového minerálu pro sorpci je cena, tedy pro použití 

interkalátu v praxi, a ta je často rozhodujícím faktorem pro následné uplatnění při 

likvidaci iontů těžkých kovů, především z odpadních vod. 

3.2.2. Nejčastěji používané huminové kyseliny 

Huminové kyseliny lze buď získat z různých typů zemin a rašelin, nebo jsou dnes i 

komerčně dostupné. Různí autoři [8-10,12,14,17,19,21] volí různé typy HA. 

Např. Zavarzina [9] použil pro studium sorpce HA na jílový materiál huminové kyseliny 

získané z černozemě (HAC), sodno-podzolné země (HAS) a rašeliny (HAP), přičemž 

množství naadsorbovaných HA bylo závislé na její konkrétní struktuře a uspořádání. 
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Množství naadsorbovaných huminových kyselin bylo zjišťováno metodou VIS-

spektrofotometrie při vlnové délce 465 nm. Kvalita těchto zemin pro získávání 

huminových kyselin klesala v tomto pořadí [9]: 

HAP > HAS > HAC. 

Co se týká komerčně dostupných typů huminových kyselin, které jsou často 

využívány pro výzkumné účely, jedná se především o použití HA např. typu Fluka HA 

(FHA, lot no. 41968/1594) a peat HA (PHA, jež jsou  extrahovány z komerční rašelinové 

HA, a to vymýváním 1 mol/l NaOH pod dusíkovou atmosférou). S těmito typy HA 

pracovali kupř. autoři článku [12], kteří zároveň pak na připravené interkaláty jíl-HA 

zkoušeli sorpci As5+ ve formě As(NO3)5, přičemž jak bylo zjištěno, nejlépe probíhala 

adsorpce As5+ kationtů na interkalát HA-kaolinit, který byl získán z FHA. Adsorpce As5+ 

kationtů vzrostla přibližně o polovinu. 

Huminové kyseliny lze také dělit dle poměru E4/E6, což je stupeň humifikace, 

který je zjišťován po adsorpci HL na jílové minerály. Jedná se o poměr naměřených 

absorbancí při vlnových délkách 465 nm a 665 nm. Čím nižší je poměr E4/E6, tím více 

narůstá molekulová hmotnost HA, a tím i kondenzace aromatických systémů. Je-li 

E4/E6 < 5, vyskytují se v roztoku po sorpci a promytí rozpustných humátů HA, je-li tento 

poměr v intervalu 6 < E4/E6 < 8,5, vyskytují se v roztoku FA a v případě intervalu          

5 < E4/E6 < 6, se v systému vyskytují HA i FA zároveň [14]. 

Pro praktickou část této diplomové práce byla použita Humagra® Liquid 10-4-6 

z Německa. Jednalo se o draselnou formu huminové kyseliny, jejíž chemické složení bude 

popsáno dále.  

3.2.3. Nejčastěji používané adsorpční izotermy a parametry nelineární 

regrese 

 K vyhodnocení sorpce HL (event. kovových iontů) na jílové minerály se využívá 

adsorpčních izoterem. Mezi používané modely patří: 

• Langmuirova izoterma, která byla teoreticky odvozena za předpokladu, že 

adsorpce proběhla rovnoměrně na celém povrchu – viz rovnice 1: 

e

e
m cb

cb
aa

⋅+

⋅
⋅=
1

 ,   (1) 

kde a je adsorbované množství (mmol/g), 
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am je maximální adsorbované množství (mmol/g), 

ce je rovnovážná koncentrace (mmol/l), 

b je rovnovážná konstanta charakterizující vztah mezi adsorbentem a adsorbátem (-). 

• Freundlichova izoterma je čistě empirický model. Oproti Langmuirovu modelu 

tato izoterma nevypovídá o povrchu adsorbentu. Sorbované množství roste 

nezávisle na koncentraci roztoku. V rovnici 2 je uveden matematický tvar této 

izotermy: 

n
ecKa /1⋅= ,    (2) 

kde K a 1/n jsou konstanty. 

• Langmuir-Freundlichova izoterma vznikla spojením obou výše uvedených 

izoterem a jejich derivací. Tři konstanty umožňují lepší popis adsorpce – viz 

rovnice 3: 

( )
( )ne

n
e

m
cb

cb
aa

⋅+

⋅
⋅=
1

,   (3) 

kde n je konstanta. 

• Temkinova izoterma (viz rovnice 4) předpokládá rovnoměrné rozložení adsorpční 

energie, která lineárně klesá s rostoucí hodnotou stupně pokrytí povrchu (Θ = 

a/am). Tento model je využíván především k popisu chemisorpce: 

em cBaa ln⋅+=  ,   (4) 

kde B je Temkinova konstanta. 

• Dubinin-Radushkevichova izoterma (viz rovnice 5) popisuje zejména adsorpci pro 

jeden typ pórů v monovrstevném uspořádání: 

 
2βε−⋅= eaa m ,   (5) 

kde β a ε jsou konstanty. 

 Obecně lze říci, že autoři [7,10,12,20,23,32,34] nejčastěji volí pro zpracování 

výsledků dva druhy izoterem, a to zejména Langmuirovu a Freundlichovu. V menším 

množství jsou i ti [13,22,24,33], kteří volí ke zpracování svých výsledků tři a více 

izoterem, kde je obsažena i Langmuir-Freundlichova, Temkinova a Dubinin-

Radushkevichova izoterma. Tyto izotermy však nevykazují tak vysoká kritéria 

spolehlivosti (jsou spíše orientační) oproti prvním dvěma zmíněným izotermám. 

 Výše zmíněné izotermy jsou modely, které se řadí do nelineární regrese. 

Nelineární regrese má svá kritéria spolehlivosti, díky nimž se určuje jak je volba daného 
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modelu správná a přesná. Mezi hlavní kritéria spolehlivosti nelineární regrese patří 

zejména vícenásobný korelační koeficient (R), Akaikeho informační kritérium (AIK), u 

něhož platí, že čím má zápornější hodnotu, tím přesnější je použití zvolené izotermy, dále 

pak střední kvadratická chyba predikce (MEP), u které platí, že čím více se tento 

koeficient blíží nule, tím přesnější je použití zvolené izotermy. 

3.3. Vliv pH a iontové síly roztoku na sorpci HL, kationtů a 

aniontů na jílové materiály 

Při výzkumech [10,11,14-16,20,26] týkajících se daného tématu probíhají obvykle 

měření při čtyřech různých hodnotách pH (např. 1, 4, 7 a 12) a variabilních iontových 

silách elektrolytů (obvykle NaNO3 v koncentračním rozmezí 0,002 - 0,2 mol/l).  

Na sorpci HA na jíl má vliv velké množství faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří 

hodnota pH, iontová síla a typ kationu v roztoku. Mnohými autory [10,11,14-16,20] byl 

zjištěn nárůst adsorpce HA s klesající hodnotou pH a s rostoucí hodnotou iontové síly. 

Velký vliv na adsorpci HA má přítomnost multivalentních kationtů v roztoku, např. Ca2+ 

a Al3+ [14-16]. Při nižších hodnotách pH jsou karboxylové skupiny v molekulách HA 

protonizovány, a tím mnohem méně negativně nabity. Snížený negativní náboj pak vede 

ke snížení elektrostatického odpuzování mezi HA a povrchem jílu, a tím se zvyšuje 

pravděpodobnost průběhu reakcí ligandové výměny [14,16,20]. Zvláště výhodné se jeví 

použití vápenatých iontů, které jsou schopné vytvářet můstky mezi povrchem jílu a 

aniontovými funkčními skupinami HA. Vápenaté můstky se formují převážně na 

karboxylových skupinách huminových látek [14,26]. Např. Liu a Gonzales [21] zjistili, že 

při pH 2,4 bylo na montmorillonit adsorbováno 93 % HA, kdežto při mírně alkalickém 

pH 8 jen asi 50 %.  

Jak bylo zjištěno např. Zavarzinou [9], sorpce HA na jílové materiály roste 

s rostoucí iontovou silou. V intervalu iontové síly I od 0,01 do 0,2, došlo ke zvýšení 

množství adsorbovaných HA cca 3x, což lze vysvětlit kompenzací nábojů elektrolytem 

KCl. V tomto případě byla adsorpce studována jen při pH 4,0 s variabilní iontovou silou 

[9]. Jedná-li se kupř. o adsorpci Cd2+ a Pb2+ kationtů na vermikulit, tak zde byla měření 

prováděna při pH 5,0; 6,0 a 7,0 a za přítomnosti elektrolytu KNO3 o koncentraci 

0,002 mol/l. Zde adsorpce narůstala při všech hodnotách pH, přičemž nejvyšší množství 

byla stanovena při pH 7,0. Adsorpce Pb2+ kationtů byla mnohem intenzivnější při nižších 

hodnotách pH, s maximální hodnotou pro pH 5,0 a iontovou sílu 0,002 [10].  
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Při adsorpci Ni2+ kationtů na povrch Na-montmorillonitu uvedeném v článku [11], 

byl rovněž sledován vliv pH a iontové síly. Bylo zjištěno, že mezi povrchem jílu a 

roztokem probíhají tyto reakce (6, 7, 8): 

1. hydrolýza Ni2+ v roztoku: 

Ni2+ + n H2O → Ni(OH)m (H2O)2-m
n-m + m H+ (n > m), (6) 

≡ J-ONa + Ni(OH)m (H2O)2-m
n-m → ≡ J-ONiOH + Na+,  (7) 

2. simultánní hydrolýza a výměna hydratovaných iontů: 

≡ J-ONa + H2O + Ni2+ → ≡ J-ONiOH + Na+ + H+, (8) 

kde J je povrch jílu. 

Adsorpce Ni2+ silně závisela na pH (narůstala s rostoucím pH), přičemž na iontové 

síle závisela při hodnotách pH < 7, a nezávisela až při hodnotách pH > 7. 

Při adsorpci Pb2+ na povrch Na-bentonitu, viz studie [13], probíhala měření při 

hodnotách pH od 2,0 do 12,0 a při koncentracích od 0,004 mol/l do 0,05 mol/l NaNO3. 

Koncentrace Pb2+ na Na-bentonitu narůstala v přítomnosti HA v intervalu pH od 2,0 do 

6,0, ale klesala při pH > 6,0. Srovnáním plynoucím z adsorpčních izoterem pro 

pH = 3,6 ± 0,1 bylo zjištěno, že sorpce Pb2+ narůstala pro jednotlivé interkaláty takto: 

HA-Na-bentonit > čistý Na-bentonit > FA-Na-bentonit. 

V přítomnosti FA klesala adsorpce Pb2+ v intervalu pH od 2,0 do 11,0.  

Autoři v článku [37] zjistili značný efekt vápenatých iontů na adsorpci HL, což je 

v ostrém kontrastu se zjištěními Spechta aj. [36], který nesledoval žádný měřitelný vliv 

přítomnosti Ca2+ iontů při sorpci na jílové minerály. Bylo zjištěno, že adsorpce HL stoupá 

se stoupající koncentrací Ca2+ iontů v roztoku. Čtyřnásobné zvýšení koncentrace 

vápenatých kationtů (z 0,005 mol/l) vede k více než desetinásobnému zvýšení adsorpce 

HL. Zlepšující efekt vápenatých iontů je charakteristický hlavně při jeho vyšších 

koncentracích. Bylo zjištěno, že se při vysokém obsahu vápenatých iontů vytváří druhá 

vrstva HL na již pokrytém povrchu jílu, což znamená vyšší nasorbované množství HL a 

jejich pevnější vazbu na jílový minerál [37].  

 Obecně platí, že adsorpce kovů na interkaláty jíl-huminová kyselina je velmi silně 

závislá na pH a iontové síle roztoku, jak bylo stanoveno např. těmito autory [9-14,21-24]. 
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3.4. Způsoby navázání HA na jílový materiál 

Huminové kyseliny se vážou na povrch jílových materiálů několika způsoby, které 

obvykle závisí na iontové síle, pH roztoku a přítomnosti cizích iontů v roztoku. 

Je pravděpodobné, že adsorpce HA na jílový materiál probíhá ve dvou krocích: 

1. interakce HA s „čistým“ povrchem jílu ligandovou výměnou a vázáním vodíků 

(protonů), 

2. sorpce na povrchu organicko-minerálního komplexu, zejména hydrofóbními HA-HA 

interakcemi [9]. 

Iontová síla a přítomnost HA indikuje, že iontová výměna a povrchová 

komplexace jsou hlavním mechanismem adsorpce Cd2+ na vermikulit při pH 5,0 a 6,0; 

zjištěné např. v recenzované publikaci [10]. 

Velká iontová síla indikuje vnější komplexaci, která je na povrchu 

montmorillonitu. Probíhá kationtová výměna s Na+ a H+ ionty, viz rovnice 9 a 10, na 

povrchu jílu a dochází k navázání Ni2+ iontů na pevný povrch jílu, jak je uvedeno v 

článku [11]: 

2 ≡ J-OH + Ni2+ → (≡ J-O)2Ni + 2 H+,  (9) 

2 ≡ J-ONa + Ni2+ → (≡ J-O)2Ni + 2 Na+,  (10) 

kde J je povrch jílu. 

Jedná-li se o adsorpci Pb2+ iontů na Na-bentonit, tak povrchová komplexace a 

iontová výměna přispívají k jeho adsorpci [13]. 

 Rovnováhy při sycení jílových minerálů HA je dosaženo po 24 hodinách. Takto 

dlouhý čas je přičítán velikosti molekul huminových kyselin, které se snaží vniknout do 

mezivrství jílu. Také to nejspíše znamená, že HA nekomplexují s kationty na povrchu jílu, 

protože „komplexační“ mechanismy probíhají velmi rychle (viz „komplexační“ studie HA 

s kovovými ionty [7,15]) [20]. 

Obecně platí, že interkalace jílových materiálů huminovými kyselinami probíhá 

mechanismy iontové výměny, povrchové komplexace, ligandovou výměnou, vnější 

komplexací a chelatací [9-14,17,20-24]. 
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3.5. Adsorpce stříbra 

Pro tuto DP byl jako sorbující kation vybrán stříbrný, a to hlavně díky jeho 

antibakteriálním vlastnostem (úprava pitné vody, textilní, zdravotní a farmaceutický 

průmysl) a rovněž proto, že se v odborné literatuře s tématem této DP Ag+ kation téměř 

nevyskytuje. To lze vysvětlit jeho negativní vlastností, kterou je výrazná redukce na Ag0 

v přítomnosti světelného záření hlavně ve VIS oblasti. Je tedy nutné při sycení jílových 

minerálů či jejich interkalátů stříbrnými kationty v roztoku AgNO3 pracovat velmi rychle 

a uchovávat jej v tmavých lahvích. Stříbro v koloidní formě a sloučeniny stříbra jsou 

zařazeny mezi ostatní jedy. Pro svůj leptavý účinek se AgNO3 používá pod názvem 

“lapis” (leptavý kamínek) k likvidaci např. bradavic. Stříbrné rozpustné soli poškozují 

játra a ledviny, chronická argyrie se může projevit až úplným zčernáním těla. Potřísnění 

pokožky roztokem stříbrných solí se projeví rovněž jejím zčernáním na potřísněném 

místě. Letální dávka AgNO3 při perorálním požití je 10 g [30,35].  

Praus aj. [22] se věnovali studii stříbrných kationtů na sodný montmorillonit typu 

SWy-2 (Wyoming, USA), u nějž byla stanovena kationtová výměnná kapacita 

CEC = 0,70 meq/g. 

Tento Na-montmorillonit (MMT) byl nejprve saturován s NH4
+ ionty a následně 

byly analyzovány tyto kationty: Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Poté byl vybrán pro další stanovení 

jako adsorbující kation Ag+. Množství naadsorbovaného stříbra na modifikovaný 

montmorillonit (interkalát) bylo analyzováno atomovou absorpční spektroskopií. 

Stříbrný kation byl poté v interkalátech redukován borohydridem sodným, což 

mělo za následek přeměnu na kovové stříbro. Tato redukce dále pak zapříčinila 

iontovýměnu Ag+ za Na+ kationty. Vznik kovového stříbra byl sledován technikou 

absorpční a skenovací radiační transmise (v suspenzi interkalátu). 

Malá množství kovového Ag se adsorbovala do mikro- (poloměr pórů 0,4-0,5 nm) 

a mesopórů (poloměr pórů 1,5-3 nm), ale většina Ag+ se zachytila pouze na povrchu 

MMT.  

Adsorpce Ag+ do montmorillonitu byla sledována metodou XRD (RTG práškovou 

difrakční analýzou). Z těchto RTG spekter bylo zjištěno, že pokud se zvyšovala 

koncentrace stříbra v interkalátu, klesala hodnota d001 z 1,4 na 1,0 nm, a docházelo 

k tzv. exfoliaci (rozpadu jílu) vlivem vniknutí stříbrných kationtů do mezivrství, což je 

typické pro plně saturovaný (nasycený) interkalát. To ve finále vedlo ke kolapsu 
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mezivrství a vrstev montmorillonitu, což se projevilo difúzním rozšířením pásu zjištěném 

metodou XRD difrakce. Zároveň se se vzrůstající koncentrací zpětně vymývaly kationty 

Na+, K+, Ca2+, Mg2+ a docházelo k poklesu obsahu vody v mezivrství [22].   

Experimentální data byla zpracována pomocí izoterem - Langmuirova, 

Freundlichova, Langmuir-Freundlichova, Temkinova a Dubinin-Radushkevichova, 

přičemž množství adsorbovaného stříbra a (meq/g) bylo vypočteno takto:  

a = [(ci – ce)V] / w,   (11) 

kde ci je počáteční koncentrace Ag+ (mmol/l), 

ce je rovnovážná koncentrace Ag+ (mmol/l), 

V je objem roztoku Ag+ (mmol/l), 

w je hmotnost MMT (g). 

 Celkové nasorbované množství stříbra, dle jednotlivých izoterem je zobrazeno 

v tab. 1: 

Tab. 1: Množství naadsorbovaného stříbra 

izoterma 
nasorbované množství – a 

[meq/g jílu] 
Langmuirova 0,39 ± 0,02 

Langmuir-Freundlichova 0,39 ± 0,04 
Temkinova 0,22 ± 0,03 

Dubinin-Radushkevichova 0,35 ± 0,02 

 Ebenzer aj. [32] se věnovali studiu stříbra na kaolinit. Adsorpce probíhala 

z vodného roztoku AgNO3 při neutrálním pH a teplotě 30 ˚C (temperováno po celou dobu 

sycení). Roztoky byly připraveny v rozmezí od 5 mmol Ag/l do 100 mmol Ag/l. Modelem 

dle Freundlicha byla zjištěna maximální hodnota adsorbovaných Ag+ kationtů – 

34 meq Ag/100 g. Metodou IČ spektroskopie bylo zjištěno, že Ag+ kationty se 

interkalovaly do mezivrství, a rovněž i do vnitřní struktury mikrokrystalů kaolinitu.  

3.6. Adsorpce chromu  

 Jako další sorbující ion na interkaláty byl pro tuto práci vybrán Cr6+, který byl 

použit pro sorpci ve formě dichromanu draselného - K2Cr2O7. Tento kation byl vybrán 

zejména z hlediska jeho toxikologických nežádoucích účinků (může se vyskytovat ve 

vodách, i odpadních a v půdách). Otravy chromem jsou v průmyslu nejčastější. Má 

biologickou důležitost, neboť zasahuje do metabolismu cukrů a tuků. Toxicita chromu 

závisí na jeho oxidačním čísle: Cr2+ a Cr3+ je jedovatý jen málo, Cr6+ značně. Elementární 



  17 

chrom je neškodný. U otravy Cr6+ vznikají vřídky na ústní sliznici, na kůži nebolestivé, 

ale svědící vředy, které postupují až na kost – vznikají na nekrytých částech těla. Tvoří se 

i puchýře. Při požití roztoku s Cr6+ působí roztok leptavě a může mít za následek šok až 

smrt. Ionty ve formě Cr6+ jsou karcinogenní. Prach silně dráždí oči. Smrtelná dávka 

K2Cr2O7 při požití je 1 – 5 g, 30 g vyvolá smrt již za 30 minut [30,35]. 

Autoři článku [33] se věnovali studiu sorpce Cr6+ na jílový minerál kaolinit v 

přítomnosti HA. Rovněž byl sledován vliv teploty a pH na tuto sorpci. Data byla 

vyhodnocena Langmuirovou (nejpřesnější), Freundlichovou a Temkinovou izotermou. 

Adsorpce proběhla při teplotách 10, 20 a 30 ˚C v koncentračním rozmezí 1 – 20 mg Cr/l. 

Hodnoty pH byly upravovány na 2, 4, 6, 8 a 10. Nejlépe probíhala sorpce Cr6+ v rozmezí 

pH 4-6 a teplotě 30 ˚C a to v množství 0,20 mmol Cr/g. Dále bylo zjištěno, že při sorpci 

Cr6+ na interkalát HA-kaolinit probíhala redukce na Cr3+ kation dle rovnice 12: 

Cr2O7
2- + 14 H+ + 6 e- → 2 Cr3+ + 7 H2O.  (12) 

Autoři v literaturách [23,25] se zabývali studiem adsorpce Cr3+ kationtů na různé 

materiály a při různých podmínkách. Colombo aj. [23] studovali sorpci Cr3+ ve formě 

CrCl3 na interkalát typu sodný montmorillonit-huminová kyselina (Na-MMT-HA). Tato 

studie byla prováděna při dvou hodnotách pH, a to 5 a 7. Důležitým poznatkem byl 

rovněž přídavek Al3+ či Fe3+ kationtů, a tím vznik interkalátu Na-MMT-Al-HA, příp. Na-

MMT-Fe-HA. Přítomnost hlinitých (event. železitých) kationtů o koncentraci 3 mmol (Al, 

příp. Fe) na 1 g jílu velmi výrazně zvýšila nasorbované množství Cr3+ kationtů, což lze 

vysvětlit tak, že v tomto případě proběhla iontovýměna mezi hlinitými (železitými) 

kationty a chromitými kationty. Tohoto poznatku bylo využito i v této diplomové práci. 

Adsorpce Cr3+ v článku [23] probíhala z vodných roztoků v rozmezí koncentrací 10-

2038 µmol/l, přičemž sorbované množství bylo stanoveno metodou VIS spektroskopie a 

tyto výsledky byly interpretovány Langmuirovou izotermou. 

 V literatuře [25] byl studován vliv huminových kyselin na sorpci Cr3+ kationtů na 

přírodní materiál, a to rašelinu. Byl použit vodný roztok CrCl3 . 6 H2O v koncentračním 

rozmezí Cr3+ 0,05 – 4,0 mmol/l. Sorpce probíhala při pH 4. Jako hlavní mechanismus 

sorpce byla určena iontovýměna Cr3+ za Ca2+ kationty. 

 Adsorpce Cr3+ a Cr6+ na montmorillonit a kaolinit byla studována v článku [34]. 

Bylo zjištěno, že adsorpce klesala s rostoucím pH. Sorbované množství Cr6+ (ve formě 

K2CrO4) na montmorillonit bylo při pH 3 cca třikrát vyšší než na kaolinit – 0,40 mg Cr/g 
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montmorillonitu a 0,09 mg Cr na 1 g kaolinitu. Co se týká sorpce Cr3+ ta byla mnohokrát 

vyšší než sorpce Cr6+ a to 139,6 mg Cr/g montmorillonitu a 10,7 mg Cr/g kaolinitu. Zde 

byla sledována nejvyšší sorbovaná množství při pH 4.  

Ying aj. [24] studovali adsorpci Cr6+ na huminové kyseliny, které jsou obsaženy v 

přírodním organickém materiálu (např. rašelině). Těmito autory byl připraven roztok 

K2Cr2O7 o koncentraci Cr6+ 100 mg/l. Výsledná sorbovaná koncentrace Cr6+ byla 

studována VIS spektrometrií při vlnové délce 540 nm, s využitím 1,5-difenylkarbazidu v 

acetonu, jako vybarvovacího činidla. Pro určení vlivu pH na tuto sorpci byly připraveny 

roztoky Cr6+ o koncentraci 2 mg/l ze zásobního roztoku o koncentraci 100 mg/l a ty byly 

upraveny pomocí H2SO4 na pH 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Bylo určeno, že nejlépe probíhá sorpce 

při nízkých hodnotách pH (1 a 2). Rovněž byl v této práci studován vliv teploty na sorpci 

Cr6+ kationtů a to při teplotách 20, 30 a 40 ˚C. Bylo zjištěno, že nejlépe probíhá sorpce 

Cr6+ při teplotě 40 ˚C. Výsledky byly interpretovány Langmuirovou adsorpční izotermou 

– viz tab. 2:  

Tab. 2: Nasorbovaná množství Cr6+ v závislosti na teplotě (dle Langmuira) 

teplota 
[˚C] 

Qm 
[mg/g] 

20 2,36 
30 2,64 
40 2,75 

 



  19 

4. Praktická část 

4.1. Vzorková základna 

4.1.1. Analýza huminové kyseliny obchodního názvu Humagra® 

Prvková analýza huminové kyseliny použité pro tuto DP obchodního názvu 

Humagra
®
 Liquid 10-4-6 (Německo) byla provedena na Ústavu struktury a mechaniky 

hornin Akademie věd České republiky v laboratoři chemické analýzy v oddělení 

geochemie mikroanalyzátorem FLASH 1112, Thermo Finnigan (Carlo Erba) pro přímé 

stanovení uhlíku, vodíku, síry, dusíku, kyslíku.  

Stanovení uhlíku, vodíku, dusíku a síry (CHNS) je založeno na spálení vzorku 

v atmosféře kyslíku, následované separací vzniklých plynných produktů na 

chromatografické koloně a jejich detekcí tepelně-vodivostním detektorem. Stanovení 

kyslíku pak bylo založeno na pyrolýze vzorku, následované separací vzniklých plynných 

produktů na chromatografické koloně a jejich detekcí tepelně-vodivostním detektorem. 

Stanovení bylo prováděno s vysušenými vzorky při 40 ˚C a výsledkem jsou hmotnostní 

procenta prvků. 

Výsledek elementární analýzy huminové kyseliny obchodního názvu Humagra® je 

uveden v tab. 3: 

Tab. 3: Elementární analýza Humagra® Liquid 10-4-6 

prvek 
procentuální zastoupení 

[hm. %] 

C 29,36 
H 4,96 
N 28,92 
S 2,29 
O 32,33 

 

Celková molární hmotnost:  Mhumagra = 1366 g/mol 

Sumární vzorec:   C34H69N29SO28 

Z této prvkové analýzy a sumárního vzorce se lze domnívat, že ve struktuře této 

huminové kyseliny se budou ve větší míře vyskytovat hydroxylové skupiny napojené jak 

na uhlíkový řetězec, nebo pak pravděpodobněji na aromatické jádro, jak bylo stanoveno 

např. metodami UV-VIS a IČ spektroskopie (Humagra – křivka na IČ spektru viz obr. 8) 

a obsahem kyselých skupin alkalimetrickou titrací. Metodou popsanou v článku [24] byl 

stanoven i obsah kyselých skupin v Humagře®: 
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Suma kyselých skupin:  10,82 mmol/g HA 

Karboxylové -COOH skupiny: 4,66 mmol/g HA 

Fenolické -OH skupiny:  6,16 mmol/g HA 

Z analýz dodaných výrobcem vyplývá toto složení huminové kyseliny Humagra
®
 

Liquid 10-4-6, Německo (draselná forma huminové kyseliny): obsah HA 18 %, dusík 

(močovina) 10 %, oxid fosforečný 4 %, oxid draselný rozpuštěný 6 %, železo 0,2 %, 

pH 8-9, hustota 1,23 kg/dm3, CEC: 300-500 meq/100 g, barva tmavě hnědá. 

4.1.2. Jílové materiály 

Sycení huminovými kyselinami probíhalo na čtyřech druzích jílových materiálů. 

Jednalo se o sodnou formu montmorillonitu typu SWy-2 (Na-rich Montmorillonite-MMT, 

Crook County, Wyoming, USA), dále pak illitickou hořečnatou formu jílu zvanou 

vermikulit (lokalita Letovice, ČR) a dvojici slévárenských jílů Sabenil C 30 

(natrifikovaný přírodní MMT s vyšším obsahem lesklého uhlíku 1,5 %) a Bentonit 75 

(neaktivovaný, přírodní materiál s minimálním obsahem MMT 70 %), oba od firmy 

Keramost a.s., ČR [27]. 

Bližší popis výše jmenovaných jílových materiálů použitých pro řešení této 

diplomové práce: 

• Bentonit 75 (slévárenský jíl typu Bentonit 75), neaktivovaný, přírodní materiál 

s minimálním obsahem montmorillonitu-MMT 70 %, vlhkost (110 °C) 7,46 %, 

firma Keramost, a.s., 

• SWy-2 (Na-rich Montmorillonite-MMT, Crook County, Wyoming, USA), 

vlhkost (110 °C) 5,02 %, chemická formule: 

Na0,38K0,04(Ca0,12Mg0,50Fe0,41Al2,90Ti0,01Mn0,01)(Si8)O20(OH)4,  

• Vermikulit (lokalita Letovice), illitická forma jílu (hořečnatá, ČR), náboj na 

vrstvě -0,8 e-, vlhkost (110 °C) 9,79 %, chemická formule:  

(Mg2,33Fe0,45Al0,01)(Si3,13Al0,86Ti0,02)O10(OH)2(Mg0,19Ca0,02K0,01) . 8,7 H2O,   

• Sabenil C 30 (natrifikovaný přírodní MMT), vlhkost (110 °C) 6,45 %. 

V tab. 4 jsou zobrazeny charakteristické veličiny a chemická složení použitých 

jílových minerálů. 
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Tab. 4: Vlastnosti použitých jílových materiálů 

označení jílu 
vlastnosti 

SWy-2 Vermikulit Bentonit 75 Sabenil C 30 
CEC [meq/ g] 1,21 1,44 2,54 2,81 

d001 [nm] 1,21 1,41 1,47 1,37 
S [m2/g] 27,4 15,1 71,9 87,6 
SiO2 [%] 60,4 38,10 44,15 42,63 
TiO2 [%] 0,10 0,31 2,62 4,37 
Al2O3 [%] 18,10 10,51 10,37 9,80 
Fe2O3 [%] 3,90 7,49 11,31 12,66 
CaO [%] 0,28 0,10 5,34 6,81 
Na2O [%] 1,47 <0,67 <0,24 <0,25 
K2O [%] 0,24 0,05 0,92 0,89 
MnO [%] 0,11 0,09 0,14 0,23 
MgO [%] 2,02 33,93 2,87 2,28 
P2O5 [%] < 0,03 <0,02 0,59 0,66 
H2O [%] 13,35 8,73 21,45 19,42 

S - specifický povrch, CEC - kationtově výměnná kapacita, d001 - hodnota bazální difrakce 

4.1.3. Použité chemikálie 
 

K přípravě interkalátů na bázi jíl-HA a úpravy pH byly použity tyto chemikálie: 

• chlorid vápenatý, p.a. (0,1 mol/l), firma Merci Ostrava, s. r. o.,  

• chlorid sodný, p.a. (0,1 mol/l), firma Merci Ostrava, s. r. o.,  

• kyselina chlorovodíková, p.a. (1+20), firma Merci Ostrava, s. r. o.,  

Pro sorpci Ag+ kationtů na interkaláty a čisté jíly a úpravy pH byly použity tyto 

chemikálie: 

• kyselina dusičná, p.a. (1+20), firma Merci Ostrava, s. r. o.,   

• dusičnan stříbrný, p.a. (40 mmol/l, 60 mmol/l), firma Merci Ostrava, 

s. r. o.,   

Pro sorpci Cr2O7
2- aniontů na interkaláty a čisté jíly a úpravy pH byly použity tyto 

chemikálie: 

• kyselina sírová, p.a. (98 %), firma Merci Ostrava, s. r. o.,  

• dichroman draselný, p.a. (2 mmol/l), firma Merci Ostrava, s. r. o.,   

• hexahydrát chloridu hlinitého, p.a. (koncentrace Al3+ kationtů 3 mmol/l), 

firma Merci Ostrava, s. r. o. 

Pro všechny výše uvedené postupy byla použita demineralizovaná voda (reversní 

osmóza, vodivost 0,32 µS/cm, pH 5,93).  
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4.2. Použité techniky měření a vyhodnocení 

Pro tuto DP byly použity tyto techniky měření a metody vyhodnocení jednotlivých 

dat z použitých analýz. 

IR spektra byla měřena technikou KBr tablet. Navažováno bylo cca 2 mg vzorku a 

cca 200 mg vysušeného KBr při 110 °C. Směs vzorku a KBr byla homogenizována na 

vibračním mlýnku po dobu 15 s, tableta byla připravena lisováním za vakua. Vzorky byly 

měřeny na IR spektrometru NEXUS 470 (ThermoNicolet, USA) s těmito parametry 

měření: 64 skenů; rozlišení 4 cm-1; apodizace Happ-Genzel. IČ spektra byla vztažena na 

navážku 2 mg vzorku u všech měření.  

P ro určení bazálních difrakčních linií d001 metodou RTG difrakční práškové 

analýzy byl použit difraktometr typu Inel CPS 120, (Francie), monochromatické CuKα 

záření, germaniový monochromátor, rotující vzorek byl umístěn v plochém držáku bez 

difrakce Si, synchronizovaný moment 0,5 s/krok 0,02 °, doba měření 1500 s při napětí 

30 kV a proudu 15 mA. Měření probíhala za laboratorní teploty. Ke kalibraci přístroje byl 

použit práškový křemík. Navážka vzorku pro měření byla obvykle volena cca 0,2 g. 

Pro stanovení koncentrací sytících i promývacích roztoků byl použit 

dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr typu UV-1601 UV-VISIBLE Spectrophotometer 

Shimadzu. Slepý vzorek byl proměřen na demineralizovanou vodu. 

Pro úpravu hodnot pH a určení obsahu kyselých skupin potenciometricky u 

Humagry® byl užíván pH-metr, typu inoLab pH Level 2, WTW GmbH, Německo, 

Weilheim, s dvoubodovou kalibrací na WTW pufry pH 7 a 4. Hodnoty pH (i úpravy pH) 

byly měřeny (a provedeny) za laboratorní teploty. 

Vzorky byly třepány na laboratorní třepačce Multi-Shaker PSU 20, Biosan, 

3 pohyby: 240 ot./min. orbitálně 35 s, 180° reciprokálně  20 s a 5 s vibračně 5°, třepáno 

po dobu 20 hod. 

Pro odstředění vzorků byla použita laboratorní odstředivka Heinz Janetzki S60 

KG, Engelsdorf Leipzig, 1967, NDR, 2000 ot./min., proud 4 A, doba odstředění 70-80 

min. 

Pro přípravu demineralizované vody bylo používáno zařízení Aqual® 25, ČR, 

s reversní osmózou. Vodivost demineralizované vody byla 0,32 µS/cm a pH 5,93. 

K vyhodnocení adsorpčních izoterem dle Langmuira a Freundlicha byl použit 

statistický software QC Expert, verze 2.5 firmy TriloByte® (ČR).  
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4.3. Sytící postupy 

Sorpce huminových kyselin na jílové materiály byla provedena dvěma postupy: 

Postup A: 

• sorpce jílových materiálů HA obchodního názvu Humagra® (K-HA) o 

koncentraci 100 mg/l (1 g CaCl2 na 100 ml K-HA) roztokem CaCl2 0,1 mol/l, 

• následné sycení jílů (Bentonit 75, Vermikulit a SWy-2) - (2x po 3 g) roztokem 

Ca-HA o koncentraci 100 mg/l – celkem 3 sycení, 

• úprava pH při všech syceních na 4 a 7 HCl (1+20), třepání 20 hod., odstředění 

při 2000 ot./min., 

• po 3-násobném sycení promytí každého interkalátu 200 ml 0,1 mol/l CaCl2, 

třepaní 20 hod. a odstředění při 2000 ot./min., 

• promytí každého interkalátu 200 ml 0,1 mol/l NaCl, třepání 20 hod. a 

odstředění při 2000 ot./min., 

• promytí každého interkalátu 200 ml demineralizovanou vodou; třepání 

20 hod., odstředění při 2000 ot./min., 

• vysušení interkalátů při 40 °C, rozemletí. 

Postup C III.: 

• sycení jílů (Bentonit 75, SWy-2, Vermikulit a Sabenil C 30) - roztokem 

huminové kyseliny obchodního názvu Humagra® (K-HA) o koncentraci 

500 mg/l - celkem 3 sycení (do úplného nasycení); sycení probíhala při pH 1, 

• promytí každého interkalátu 200 ml demineralizovanou vodou; třepání 

20 hod., odstředění při 2000 ot./min., 

• vysušení interkalátů při 40 °C, rozemletí. 

4.4. Metody analýzy 

Kontrola množství navázaných huminových kyselin probíhala UV-VIS 

spektroskopií. Celková bilance byla hodnocena z rovnováhy – viz rovnice 13: 

Q = {[(∑ cHL) - (∑ cHL(fug., sycení) - (∑cHL(fug., promytí)] / m} . VHL,  (13) 

kde cHL je koncentrace sytícího roztoku HL (mg/l), 

cHL(fug., sycení)  je koncentrace HL ve „fugátech“ po syceních (mg/l), 

cHL(fug., promytí)  je koncentrace HL ve „fugátech“ po promytí (mg/l), 

m je hmotnost navážky jílového minerálu (g), 
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VHL je objem sytícího roztoku HL (l). 

Další stanovení pro bližší určení struktur interkalátů byly provedeny metodami 

IČ spektroskopie a RTG difrakční práškové analýzy. 

4.4.1. Stanovení množství nasorbovaných huminových látek 

Celkové nasorbované množství (filtráty ze všech sycení a promytí) byly 

analyzovány metodou VIS spektroskopie. Výsledky jsou zobrazeny v tab. 5. Koncentrace 

roztoků byla stanovována metodou kalibrační křivky (viz grafy 1 a 2) při vlnové délce 

400 nm, která se nejvíce používá, jak je uvedeno např. v publikaci [9,10,14,21,23,24,33]. 

Kalibrační křivka byla vytvořena pro tyto „humáty“:  

• vápenatý (ABS = 0,0036 . c - 0,0011; R2 = 0,9994; do koncentrace 120 mg/l), 

y = 0,0036x - 0,0011

R
2
 = 0,9994
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Graf 1: Kalibrační křivka pro vápenatý humát 

• draselný (ABS = 0,0030 . c + 0,0042; R2 = 0,9999; do koncentrace 500 mg/l). 

y = 0,003x + 0,0042
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Graf 2: Kalibrační křivka pro draselný humát 

Dále byly proměřeny absorbance při 254, 300, 400, 465 a 665 nm. Absorbance při 

254 nm ku koncentraci HA (ozn. SUVA254) [14] koreluje s aromaticitou huminových 

kyselin. Poměr absorbancí 465 nm ku 665 nm (ozn. E4/E6) ukazuje na stupeň 

humifikace, jak bylo popsáno výše v kapitole 3.2.2. Pro HA je obvykle tento poměr 
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menší než 5, pro FA pak v rozmezí 6 – 8,5, v rozmezí 5 – 6 se vyskytují oba typy. 

V tab. 5 lze vidět rozdělení typů huminových látek na základě poměru E4/E6. U postupu 

A došlo k sorpci jak HA, tak i FA pro vermikulit. Přičemž při pH cca 4 se zachycují 

pouze FA (vzorky interkalátů proto budou dále označovány HL-jíl). Postupem C III. 

byly na jílové minerály zachyceny pouze HA (tyto vzorky interkalátů budou v dalším 

textu označovány HA-jíl). Poměr absorbancí 300 ku 400 nm ukazuje na velikost molekul 

E3/E4 – čím je vyšší, tím větší jsou zachycené molekuly. K zachycení největších 

molekul, tedy HA, došlo u bentonitu a sabenilu postupem C III. (viz tab. 6). Obdobné 

závěry byly zjištěny i v literaturách [10,11,14,20]. Přesto se dá konstatovat, že použití 

draselné formy HA je v literaturách sporadické, jelikož jsou často používány sodné formy 

HA. Z tohoto důvodu byla pro tuto DP práci vybrána draselná forma a to K-HA 

Humagra® (Německo), která je součástí tekutých půdních hnojiv, aby byly právě 

doplněny také informace ohledně sorpcí této K-HA na jíly s následnou sorpcí stříbra ve 

formě Ag+ a chromu jako Cr6+ ve formě dichromanů. 

Tab. 5: Typ zachycených huminových látek 

poměr E4/E6 pro jednotlivé postupy jílový 

materiál A, bez úpravy pH A, pH 4 C III., pH 1 
SWy-2 -x -x 3,32 (HA) 

Vermikulit 7,81 (HA+FA) 9,44 (FA) 4,87 (HA) 
Bentonit 75 -x -x 4,32 (HA) 
Sabenil C 30 -x -x 4,79 (HA) 

x nebyly zachyceny žádné huminové látky  

Tab. 6: Velikost zachycených huminových látek 

poměr E3/E4 pro jednotlivé postupy jílový 

materiál A, bez úpravy pH A, pH 4 C III., pH 1 
SWy-2 3,00 2,62 4,48 

Vermikulit 2,84 2,82 4,16 
Bentonit 75 2,86 2,81 5,05 
Sabenil C 30 -* -* 4,85 

* analýzy nebyly provedeny 

4.4.2. Stanovení množství nasorbovaných Ag+ kationtů 

 Určení obsahu nasorbovaných Ag+ kationtů na interkaláty typu HL-jíl probíhalo 

dvěma způsoby. Pro určení obsahu nasorbovaných Ag+ u nižších koncentrací bylo měření 

provedeno přímo z jednotlivých filtrátů po sycení metodou atomové absorpční 
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spektroskopie. Opět byla použita metoda kalibrační křivky – viz graf 3 

(ABS = 0,0327 . c + 0,0032; R2 = 0,9960; do koncentrace 6 mg/l).  
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Graf 3: Kalibrační křivka pro stříbro (metoda AAS) 

 Pro vyšší koncentrace Ag+ v roztocích pro sorpční křivky bylo stanovení 

provedeno z filtrů. Interkaláty HL-jíl-Ag, event. jíl-Ag, byly „seškrábnuty“ na hodinová 

skla a sušeny při teplotě 40°C do konstantní hmotnosti a pak byly rozetřeny. Takto 

získaný rozetřený materiál se sorbovaným stříbrem o hmotnosti cca 50 mg byl přesně 

navážen. Následně byla k připraveným vzorkům přidána studená HNO3 (2 mol/l) a vzorky 

byly cca 24 hodin třepány. Poté byly zfiltrovány, jíl na filtru byl propláchnut horkou 

(60 °C) 2 mol/l HNO3 asi 50 ml na 3x. Výluh byl doplněn v odměrné baňce na objem 

100 ml a následně byl změřen obsah Ag+ na AAS.  

4.4.3. Stanovení množství nasorbovaných Cr6+ kationtů 

 Celková nasorbovaná množství Cr6+ byla analyzována metodou VIS spektroskopie 

dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Stanovení chromu (VI) – Spektrofotometrická 

metoda s 1,5-difenylkarbazidem [28]. Chrom (VI) reaguje s 1,5-difenylkarbazidem za 

vzniku červenofialového chrom-1,5-difenylkarbazidového komplexu. Absorbance toho 

komplexu byla měřena při 542 nm. Z důvodu vysokých koncentrací jednotlivých sytících 

roztoků bylo provedeno jejich ředění (100 – 250x), protože kalibrační řada byla 

připravena dle normy do 10 µmol Cr/l – viz graf 4 (ABS = 0,0366 . c + 0,0615; 

R2 = 0,9984).  
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 Graf 4: Kalibrační křivka pro chrom (metoda VIS) 

4.5. Výsledky sorpce HL na jílové minerály a jejich diskuze 

Pro sorpci huminové kyseliny Humagra na jílové materiály byly zvoleny dva 

postupy. Nejprve byl zkoušen výše popsaný postup A bez úpravy pH a při pH 4 při 

sycení. Tento postup (při obou pH) byl vhodný pouze pro vermikulit. Toto lze vysvětlit 

velmi nízkým záporným nábojem na povrchu vermikulitu, což vede ke snížení 

elektrostatického odpuzování mezi HL a povrchem jílu a zvyšuje se ligandová výměna 

mezi Ca2+ a Mg2+ kationty, jak bylo také zjištěno např. autory [16,20]. Proto byl zvolen 

jiný postup, označený jako C III. při nízké hodnotě pH (pH 1). Zde se předpokládá 

vysrážení HA z HL. Tento fakt byl potvrzen – viz tab. 5. Postupem C III. proběhla sorpce 

HA úspěšně na všechny zkoušené typy materiálů, pravděpodobně pouze na povrch 

jílových minerálů, jak bude popsáno níže u výsledků z metody RTG difrakce. Přesné 

hodnoty nasorbovaných množství HL jsou uvedeny v tab. 7. Nejvyšší sorpce HL na jíl 

tedy dosahují SWy-2 a Sabenil C 30 pro postup C III. a vermikulit pro postup A (pH 4).  

Tab. 7: Nasorbovaná množství HL 

postup 
jílový 

materiál 
A, bez úpravy pH 

[mg HL/g jílu] 
A, pH 4 

[mg HL/g jílu] 
C III., pH 1 

[mg HA/g jílu] 
SWy-2 0 0 131,23 

Vermikulit 5,93 11,61 96,15 
Bentonit 75 0 0 92,06 
Sabenil C 30 -* -* 111,69 

* analýzy nebyly provedeny 

Baham a Sposito [19] předpokládají, že nedochází k interkalaci organického 

materiálu do montmorillonitu, tedy že se vnitřní povrchy nepodílejí na příjmu 

organického materiálu z roztoku. Na druhou stranu Salman aj. [20] se zmiňují o interakci 
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s mezivrstvám jílu, tedy o interkalaci huminových kyselin. V případě této diplomové 

práce se lze přiklonit spíše k názorům Bahama a Sposita [19], protože interkalace HL do 

mezivrství nebyla prokázána IČ spektroskopií ani RTG difrakcí, jak bude zmíněno dále 

viz kap. 4.5.2. a 4.6.5.  

 

4.5.1. Vliv pH 
 
 Velmi zajímavé chování při sorpci HL na jílové minerály lze vidět jak při 

sorpčních krocích pro jednotlivé postupy, tak i při desorpci promýváním roztoky CaCl2, 

NaCl a demineralizovanou vodou, kdy jsou zřetelné změny hodnot pH. Již na základě 

těchto níže popsaných grafů se dá konstatovat, zda bude sorpce HL na jílové minerály 

probíhat snadno či nikoliv.    
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Graf 5: Sycení jílů HL postupem A bez úpravy pH 

 Z grafu 5 pro přípravu interkalátů HL-jíl postupem A (bez úpravy pH) je patrné, že 

pH se měnilo po prvním sycení HL téměř shodně u všech materiálů – výrazněji pouze u 

vermikulitu, kdežto po druhém sycení výrazněji pouze u SWy-2 a po 3. sycení se změnilo 

velmi mírně u všech materiálů. Dá se konstatovat, že při sytícím procesu dochází ke 

změně pH cca o půl jednotky. Interkaláty byly promyty nejprve CaCl2 (kvůli vymytí 

přebytečného nerozpustného Ca-humátu, který nebyl zachycen na jílové minerály) – zde 

došlo k výrazné změně hodnot pH u všech materiálů, což lze vysvětlit změnou iontové 

síly. Následovalo promytí NaCl (z důvodu uvolnění přebytečného rozpustného K-humátu, 

event. Na-humátu), čímž také došlo k výrazným změnám pH, a to hlavně u interkalátů na 
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bázi bentonitu. Při procesech interkalace HL na jíly se vždy provádí po desorpci CaCl2 a 

NaCl i promytí demineralizovanou vodou, a to kvůli odstranění všech nadbytečných 

kationtů a nezachycených forem HL. Většinou zde dojde k největším změnám pH. 

U sycení, které probíhalo bez úpravy pH - viz graf 5, bylo zjištěno, že největší změny pH 

po posledním promytí vykazoval interkalát HL-bentonit, následně pak HL-vermikulit a 

HL-SWy-2 cca o 2,5 jednotky vůči pH demineralizované vody, které je cca 5,6. Nejmenší 

změny pH jak při sycení, tak při desorpci (promývání) interkalátů vykazoval interkalát 

HL-vermikulit, což lze přičítat i jinému složení tohoto jílu, a tím nedesorboval všechny 

HL oproti interkalátům HL-SWy-2 a HL-bentonitu.  
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Graf 6: Sycení jílů HL postupem A při pH 4 

Z grafu 6, kde proběhlo sycení jílových minerálů HL postupem A při pH 4 

vyplývá, že se pH měnilo po všech třech syceních velmi podobně u interkalátů pro jíly 

SWy-2 a vermikulitu (cca o 3 jednotky), avšak pro sorpci HL na bentonit docházelo 

k menším změnám pH při syceních (přibližně o 1,5 jednotky). Interkaláty byly promyty 

nejprve CaCl2, kdy bylo sledováno podobné chování změn pH u HL-SWy-2, HL-

vermikulitu i HL-bentonitu (pravděpodobně docházelo k vymývání podobného množství 

Ca-humátu). Po promytí NaCl se uvolnilo nejvíce K- event. Na-humátu u HL-bentonitu 

(stejně jako u sycení bez úpravy pH). Po promytí demineralizovanou vodou došlo opět 

k největším změnám pH u HL-bentonitu (o 2 jednotky), následně u HL-SWy-2 

(0,5 jednotky) a téměř k nepatrným změnám pH docházelo u HL-vermikulitu (cca 

o 0,1 jednotky). 
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Graf 7: Sycení jílů HL postupem C III. při pH 1 

Graf 7 charakterizuje sycení HL dle postupu C III. při pH 1. Jíly byly syceny do 

úplného nasycení huminovými látkami (došlo k sycení HA z HL – viz tab. 5). V grafu 7 si 

lze povšimnout, že po prvním sycení byla nejvíce patrná změna pH u vermikulitu (o cca 7 

jednotek), následně u SWy-2, sabenilu a bentonitu (o cca 2 jednotky). Po 2. sycení se 

velmi výrazně projevila změna pH především u sorpce HL na vermikulit (o přibližně 6,5 

jednotky), u ostatních jílů byla změna pH téměř shodná a relativně vysoká (průměrně 5,5 

jednotky). V případě třetího sycení nastaly výrazné (a téměř shodné) změny pH u SWy-2, 

vermikulitu a sabenilu (opět o 5,5 jednotky). V případě bentonitu nebyla změna pH tak 

patrná. Po promytí interkalátů demineralizovanou vodou byly sledovány o něco vyšší 

hodnoty změn pH u HA-SWy-2, dále u HA-sabenilu a HA-vermikulitu. Tyto změny byly 

u HA-bentonitu cca poloviční.   

U postupu C III. jsou velmi malé změny pH u všech materiálů, přičemž nejmenší 

změny vykazoval SWy-2 (nejlepší sorpce HA, viz tab. 7), protože při sycení se jeho pH 

měnilo jen o cca jednotku, u promytí to bylo cca o 3 jednotky. Sabenil vykazoval obdobné 

chování změn pH jak při sycení, tak při desorpčním kroku promytí jako SWy-2 (má 

podobnou hodnotu sorpce HA – viz tab. 7). U jediného jílu – vermikulitu došlo k úspěšné 

sorpci HL jak u postupu A, tak i u C III. (sorbovaly se HA), a to pravděpodobně z důvodu 

velkého obsahu MgO a negativního náboje na jeho povrchu (viz tab. 4 – složení jílů). 

Proto zřejmě u méně “agresivnějšího” postupu A došlo k sorpci HL (viz tab. 7) 

můstkovými vazbami HL přes Mg2+ (eventuelně Ca2+ z vápenatého humátu – viz postup A) 

kation. Podobné závěry uvádějí i literatury [14,26]. U postupu A docházelo k velkým 
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změnám iontových sil, především u promytí, což lze právě vidět u změn pH v grafech 5 a 

6, proto nemohlo dojít k sorpci HL na jílové minerály, kromě již výše zmíněného 

vermikulitu. U postupu C III. docházelo k sorpci HA na jíly především povrchovou 

adsorpcí, kdy se vysrážely huminové kyseliny z huminových látek (viz tab. 5). Podobné 

závěry byly zjištěny např. těmito autory [10,11,13,14].  

4.5.2. Sorpce HL na jílové minerály – IČ spektra 

 IČ spektroskopie je jednou z důležitých metod, která byla v této práci využita, a 

slouží právě k popisu jednotlivých interkalátů na bázi HL-jíl a HA-jíl. IČ metoda doplňuje 

informace ohledně změn struktury v jednotlivých materiálech. 

 V grafu 8 jsou uvedena IČ spektra čistých jílových minerálů, které byly následně 

použity pro sorpci K-HA typu Humagra a poté k další sorpci Ag+ a Cr2O7
2- na tyto 

materiály. Základní vlnočty pro všechna uvedená IČ spektra jsou v tab. 8 včetně bližšího 

popisu pásů, jak pro huminové látky, tak pro jílové minerály.      
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Graf 8: IČ spektra čistých jílových minerálů typu Sabenil C30, Bentonit 75, SWy-2 a 

vermikulit 

 
Graf 9: IČ spektra Humagry (HL) a připravených interkalátů 

 V grafu 9 jsou viditelné výrazné změny v oblasti 3000 cm-1 
– 3500 cm-1 a v oblasti 

kolem 1650 cm-1. Lze se domnívat, že došlo k poklesu obsahu vody vázané ve struktuře 

jílů vlivem možné sorpce HL do struktury, popř. na povrch jílových minerálů (u všech 

interkalátů na rozdíl od čistých jílů – viz graf 8). Jsou také viditelné širší pásy v oblasti 

500 – 800 cm-1 (a to širší a intenzitně nižší pásy oproti čistým jílům v této oblasti, viz 

graf 8), které poukazují spíše na povrchové zachycení HL na jílový minerál přes -OH a     
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-COOH skupiny. Při sorpci HL na jílové minerály typu SWy-2, bentonit a sabenil dochází 

k posuvu pásu z cca 1000 na cca 1040 cm-1. Tyto pásy rovněž vykazují větší „difuzivitu“ 

(podobně jako Humagra) a u těchto jílů docházelo postupem C III. k nejvyšší sorpci HL. 

Z grafu 9 pro interkaláty a z grafu 8 pro čisté jíly z pohledu srovnání nejsou patrné 

výrazné změny vibrací Si-O-Si, Si-O-Al, aj. skupin (oblast vibrací 500-1000 cm-1, viz 

tab. 8) u jílových minerálů po sorpci draselné formy HL pro oba postupy přípravy 

interkalátů, proto budou HA (postup CIII.) a HA+FA, popř. FA viz postup A,  viz tab. 5 a 

6, vázány pravděpodobně jen na povrchu jílu. HL nebudou součástí mezivrství.  

Tab. 8: Vlnočty jílů a huminových kyselin ve spektrech z grafů 8 a 9  

jílový minerál 

označení 
vlnočet [cm-

1] 
popis 

1 3600-3200 široký pás vazeb H-OH 
2 1165 Si-O valenční vibrace křemene 
3 1120 valenční vibrace Si-O (křemen) 
4 1049 valenční vibrace Si-O (křemen) 
5 1004 velmi silná vibrace Si-O vazeb (křemen) 

6 918 
Si-O valenční vibrace, vazba Al-Al-OH deformační 

vibrace 
7 880 vazba Al-Mg-OH deformační vibrace 

8 
465, 525, 
621, 622 

vazba Si-O-Si deformační vibrace, spojená vazba Al-O-
Si deformační vibrace (křemen) 

huminová kyselina 
9 3700-3000 pás valenčních vibrací vazby -OH  karboxylové kyseliny 

10 2920, 2850 
pásy valenčních vibrací vazby -CH2- v alifatických 

uhlovodících 

11 1580 
pás typický pro soli karboxylových kyselin (valenční 

vibrace vazby C=O) 

12 1385 
pás symetrické deformační vibrace skupiny -CH3 

v alifatické oblasti 
13 1200, 1075 pás valenční vibrace C-OH ve fenolech 
14 1100 pás valenční vibrace C-OH v sekundárních alkoholech 
15 1040 pás valenční vibrace C-OH v primárních alkoholech 

16 875 
pás mimorovinných deformačních vibrací vazby C-H 

v aromatických látkách 

17 800 
pás mimorovinných deformačních vibrací vazby C-H 

v aromatických látkách 
18 800-400 široký pás deformačních vibrací vazby -OH 
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4.6. Výsledky sorpce stříbra a chromu na interkaláty HL-jíl a 

jejich diskuze 

4.6.1. Sorpce stříbra – sytící křivky 

 Na připravené interkaláty typu HL-jíl pouze postupem A a čisté jíly byly 

provedeny sorpce Ag+ kationtů ve formě AgNO3 pro dvě hodnoty pH, a tím byly 

připraveny interkaláty HL-Ag-jíl, popř. jíl-Ag. Jednotlivé body sytících křivek byly 

proloženy dvěma nejpoužívanějšími typy izoterem (Langmuirova a Freundlichova) a byly 

určeny jednotlivé statistické parametry, které jsou uvedeny níže.  
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Graf 10: Langmuirovy izotermy pro sycení Ag+ bez úpravy pH na HL-jíly a vermikulit 
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červená křivka (■) – vermikulit; zelená křivka (▲) – postup A, HL-vermikulit (připraveno bez úpravy pH); 

modrá křivka (●) – postup A, HL-vermikulit (připraveno při pH 4) 

Graf 11: Freundlichovy izotermy pro sycení Ag+ bez úpravy pH na HL-jíly a vermikulit  

 Na grafech 10 a 11 jsou zobrazeny sorpční křivky sycení Ag+ bez úpravy pH dle 

modelů Langmuira a Freundlicha na interkaláty HL-vermikulit připravené postupem A a 

pro čistý vermikulit. Sorbovaná množství Ag+ kationtů byla v rozmezí 0,76 – 0,93 mmol 

Ag/g jílu dle Langmuira a 0,81 – 1,03 mmol Ag/g jílu dle Freundlicha. Z grafů 10 a 11 je 

patrné, že v největším množství proběhla sorpce stříbrných kationtů při neupravovaném 

pH na interkalát HL (Humagra)-vermikulit (připravený bez úpravy pH postupem A). Při 

sycení Ag+ bez úpravy pH bylo procesem interkalace HL na vermikulit dosaženo zvýšení 

sorpčních schopností na tento materiál, a to cca o 0,20 mmol Ag/g jílu. K největšímu 

nárůstu sorbovaného množství Ag+ kationtů dochází do rovnovážné koncentrace cca 

6 mmol/l, poté už je nárůst pozvolný až do úplného nasycení. Přesná sorbovaná množství 

Ag+ na vermikulit a jeho interkaláty s HL jsou uvedeny v tab. 9.  
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Tab. 9: Parametry adsorpčních izoterem pro sorpci Ag+ bez úpravy pH na vermikulit a 

interkaláty 

jíl (interkalát) izoterma 

adsorbované 

množství Q 

[mmol/g] 

R 

[-] 

AIK 

[-] 

MEP 

[-] 

Langmuirova 0,76 ± 0,01 0,9973 -100,9 0,00046 vermikulit, sycení 
Ag+ bez úpravy pH 

Freundlichova 0,81 ± 0,03 0,9752 -74,4 0,00404 

Langmuirova 0,98 ± 0,01 0,9974 -103,7 0,00036 
A, HL-vermikulit 
(bez úpravy pH), 
sycení Ag+ bez 

úpravy pH Freundlichova 1,03 ± 0,05 0,9772 -63,6 0,00682 

Langmuirova 0,93 ± 0,01 0,9973 -89,2 0,00060 A, HL-vermikulit 
(pH 4), sycení Ag+ 

bez úpravy pH Freundlichova 0,97 ± 0,03 0,9747 -77,1 0,00589 
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červená křivka (■) – vermikulit; zelená křivka (▲) – postup A, HL-vermikulit (připraveno bez úpravy pH); 

modrá křivka (●) – postup A, HL-vermikulit (připraveno při pH 4) 

Graf 12: Langmuirovy izotermy pro sycení Ag+ při pH 4 pro vermikulit a jeho interkaláty 
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červená křivka (■) – vermikulit; zelená křivka (▲) – postup A, HL-vermikulit (připraveno bez úpravy pH); 

modrá křivka (●) – postup A, HL-vermikulit (připraveno při pH 4) 

Graf 13: Freundlichovy izotermy pro sycení Ag+ při pH 4 pro vermikulit a jeho 

interkaláty 

 Na grafech 12 a 13 jsou zobrazeny sorpční křivky sycení Ag+ při pH upraveném na 

4 pro jednotlivé interkaláty a čistý vermikulit dle modelů Langmuira a Freundlicha. 

Sorbovaná množství Ag+ kationtů byla v rozmezí 0,86 – 0,95 mmol Ag/g jílu dle 

Langmuira a 0,89 – 1,05 mmol Ag/g jílu dle Freundlicha. Z grafů 12 a 13 je patrné, že 

v nejvyšším množství proběhla sorpce stříbrných kationtů při pH 4 na interkalát HL-

vermikulit (připravený při pH 4 postupem A). U sycení Ag+ při pH 4 nebyl pozorován 

téměř žádný vliv zvýšení sorpčních schopností interkalátů na bázi HA-vermikulit. 

K největšímu nárůstu sorbovaného množství Ag+ kationtů dochází do rovnovážné 

koncentrace cca 6 mmol/l, poté už je nárůst pozvolný až do úplného nasycení. Přesná 

sorbovaná množství Ag+ na vermikulit a jeho interkaláty jsou uvedeny v tab. 10.  
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Tab. 10: Parametry adsorpčních izoterem pro sorpci Ag+ při pH 4 na jíl a jeho interkaláty 

jíl (interkalát) izoterma 

adsorbované 

množství Q 

[mmol/g] 

R 

[-] 

AIK 

[-] 

MEP 

[-] 

Langmuirova 0,87 ± 0,01 0,9995 -110,1 0,00011 vermikulit, sycení 
Ag+ při pH 4 

Freundlichova 0,95 ± 0,04 0,9752 -64,5 0,00602 

Langmuirova 0,86 ± 0,01 0,9982 -88,7 0,00041 
A, HL-vermikulit 
(bez úpravy pH), 

sycení Ag+ při  
pH 4 Freundlichova 0,89 ± 0,04 0,9803 -62,6 0,00556 

Langmuirova 0,95 ± 0,02 0,9975 -87,7 0,00061 A, HL-vermikulit 
(pH 4), sycení Ag+ 

při pH 4 Freundlichova 1,05 ± 0,05 0,9764 -60,7 0,00948 

 K vyhodnocení adsorpce stříbra byly použity modely izoterem dle Langmuira a 

Freundlicha. Z porovnání koeficientů nelineární regrese a především srovnáním 

korelačních koeficientů u jednotlivých izoterem (viz tab. 9 a 10) plyne, že vhodnějším 

modelem k popisu sorpce je model dle Langmuira. U sorpcí Ag+ ve formě AgNO3 na 

vermikulit a jeho interkaláty na bázi HL-vermikulit docházelo k mírnému zvýšení 

sorpčních schopností u připravených interkalátů oproti čistému vermikulitu. K nejvyšším 

sorpcím Ag+ kationtů došlo u interkalátu HL-vermikulit (připravený bez úpravy pH 

postupem A) – u sycení Ag+ bez úpravy pH (viz tab. 9) a u interkalátu HL-vermikulit 

(připravený při pH 4 postupem A) – u sycení Ag+ při pH 4 (viz tab. 10). Oproti čistému 

vermikulitu došlo k průměrnému navýšení sorpčních schopností u interkalátů o 0,2 mmol 

Ag/g jílu.  

4.6.2. Sorpce stříbra – IČ spektra 

 Proměření IČ spekter bylo provedeno také u interkalátů typu HL-Ag-jíl, tedy po 

následné sorpci stříbrných kationtů na HL-jíl, popř. na interkalátech typu jíl-Ag. Popis 

pásů je opět uveden v tab. 8.   
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Graf 14: IČ spektra pro sycení Ag+ bez úpravy pH pro vermikulit a jeho interkaláty 

HL-vermikulit 

 

 

Graf 15: IČ spektra pro sycení Ag+ při pH 4 pro vermikulit a jeho interkaláty 

HL-vermikulit 

 Z grafů 14 a 15 je vidět, že všechny interkaláty na bázi Ag-HL-vermikulit a 

Ag-vermikulit mají téměř totožný průběh s IČ spektrem čistého vermikulitu – nejsou zde 
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patrné pásy Humagry, kromě úbytku vody vázané ve struktuře (oblasti 3600 – 3000 cm-1). 

Toto lze vysvětlit velmi malými sorbovanými koncentracemi Humagry. Pásy dusičnanu 

stříbrného jsou viditelné pouze v grafu 14 (sycení Ag+ bez úpravy pH) – navýšení intenzit 

vazeb Si-O, a tedy možná interkalace Ag+ přímo na povrch interkalátu. U sycení Ag+ při 

pH 4 (viz graf 15) se tento pás neprojevil, proto se dá předpokládat, že Ag+ kationy se 

nasorbovaly na -COOH a -OH skupiny HL.  

4.6.3. Sorpce chromu – sytící křivky 

 Sytící křivky pro Cr6+ ve formě dichromanových aniontů, uvedené níže, na 

jednotlivé interkaláty a čisté jíly popisují proces sycení opět pro dvě hodnoty pH a pro 

postup C III. Takto byly připraveny interkaláty typu HA-jíl-Cr, popř. jíl-Cr. Statistické 

parametry jsou uvedeny v tab. 11-13.   
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červená křivka (■) – bentonit, sycení bez úpravy pH s Al; zelená křivka (▲) – postup C III., HA-bentonit 

(připraveno při pH 1), sycení bez úpravy pH s Al; modrá křivka (●) – postup C III., HA-bentonit 

(připraveno při pH 1), sycení při pH 1 bez Al 

Graf 16: Langmuirovy izotermy – bentonit a jeho interkalát připravený postupem C III. 
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červená křivka (■) – bentonit, sycení bez úpravy pH s Al; zelená křivka (▲) – postup C III., HA-bentonit 

(připraveno při pH 1), sycení bez úpravy pH s Al; modrá křivka (●) – postup C III., HA-bentonit 

(připraveno při pH 1), sycení při pH 1 bez Al 

Graf 17: Freundlichovy izotermy - bentonit a jeho interkalát připravený postupem C III. 

Grafy 16 a 17 znázorňují sytící křivky Cr6+ ve formě dichromanů na jílový minerál 

bentonit a jeho interkalát připravený postupem C III. podle modelů dle Langmuira a 

Freundlicha. Z grafů lze vidět, že nasorbovaná množství Cr6+ jak pro čistý jíl, tak pro jeho 

interkaláty po sycení Cr6+ při obou hodnotách pH jsou v rozmezí od cca 0,61 do 

0,67 mmol Cr/g jílu dle Langmuira a dle Freundlicha od 0,66 do 0,72 mmol Cr/g jílu. 

Rovněž je patrné, že dochází k nepatrnému navýšení sorpce Cr6+ na interkaláty oproti 

původnímu bentonitu. Vliv sorpce HA na bentonit zde nemá výrazný vliv na sorpci Cr6+ 

iontů. V případě interkalátu připraveném postupem C III., HA-bentonit s následným 

sycením Cr2O7
2- při neupravovaném pH, je nutný přídavek Al3+ kationtů před vlastní 

sorpcí Cr6+ iontů. Bez přítomnosti tohoto multivalentního kationu nedochází k žádné 

sorpci Cr6+. Zkušebně byly provedeny sorpce Cr6+ při pH 1 v přítomnosti Al3+ na 

interkaláty HA-jíl a čistý jíl. Při takto nízkém pH neměla přítomnost Al3+ kationtů žádný 

vliv na sorbované množství Cr6+ na tyto materiály. Přesné sorbované množství Cr6+ je 

uvedeno v tab. 11.  

 

 

 

 



  42 

Tab. 11: Parametry adsorpčních izoterem sorpce Cr6+ na bentonit a jeho interkalát 

jíl (interkalát) izoterma 

adsorbované 

množství Q 

[mmol/g] 

R 

[-] 

AIK 

[-] 

MEP 

[-] 

Langmuirova 0,61 ± 0,01 0,9983 -85,2 0,00022 bentonit, sycení 
bez úpravy pH s Al 

Freundlichova 0,66 ± 0,02 0,9868 -64,5 0,00179 

Langmuirova 0,63 ± 0,04 0,9862 -71,6 0,00157 C III., HA-bentonit 
(pH 1), sycení bez 

úpravy pH s Al Freundlichova 0,68 ± 0,01 0,9947 -89,7 0,00031 

Langmuirova 0,67 ± 0,02 0,9972 -86,5 0,00040 C III., HA-bentonit 
(pH 1), sycení při 

pH 1 bez Al Freundlichova 0,72 ± 0,02 0,9814 -65,9 0,00277 
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červená křivka (■) – vermikulit, sycení bez úpravy pH s Al; zelená křivka (▲) – postup C III., 

HA-vermikulit (připraveno při pH 1), sycení bez úpravy pH s Al; modrá křivka (●) – postup C III., 

HA-vermikulit (připraveno při pH 1), sycení při pH 1 bez Al 

Graf 18: Langmuirovy izotermy – vermikulit a jeho interkalát připravený postupem C III. 
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červená křivka (■) – vermikulit, sycení bez úpravy pH s Al; zelená křivka (▲) – postup C III., 

HA-vermikulit (připraveno při pH 1), sycení bez úpravy pH s Al; modrá křivka (●) – postup C III., 

HA-vermikulit (připraveno při pH 1), sycení při pH 1 bez Al 

Graf 19: Freundlichovy izotermy – vermikulit a jeho interkalát připravený 

postupem C III. 

Grafy 18 a 19 vyjadřují závislost rovnovážné koncentrace sytícího roztoku Cr6+ na 

adsorbovaném množství Q jílového minerálu vermikulitu a jeho interkalátu připraveného 

postupem C III. dle Langmuira a Freundlicha. V grafu 18 lze vidět, že nasorbovaná 

množství Cr6+ kationu se pohybují v rozmezí 0,52 – 0,62 mmol Cr/g jílu. Dle Freundlicha 

– graf 19 je rozmezí pro toto sorbované množství 0,56 – 0,68 mmol Cr/g jílu. Z obou 

grafů je patrné, že dochází k navýšení sorpce u interkalátu C III., HA-vermikulit (pH 1) a 

to zejména u sycení bez úpravy pH v přítomnosti Al3+. I na těchto materiálech byly 

zkušebně provedeny sorpce Cr6+ při pH 1 v přítomnosti Al3+. Při takto nízkém pH neměla 

přítomnost Al3+ kationtů žádný vliv na sorbované množství Cr6+. K největšímu nárůstu 

sorbovaného množství Cr6+ kationtů dochází do rovnovážné koncentrace cca 0,5 mmol/l, 

poté už je nárůst pozvolný – do úplného nasycení. Vliv sorpce HA na jílový minerál zde 

nemá rozhodující vliv na sorpci Cr6+, podstatnějším krokem ke zvýšení sorpčních 

schopností byl přídavek Al3+ kationtů. Přesné sorbované množství Cr6+ je uvedeno 

v tab. 12.  
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Tab. 12: Parametry adsorpčních izoterem sorpce Cr6+ na vermikulit a jeho interkalát 

jíl (interkalát) izoterma 

adsorbované 

množství Q 

[mmol/g] 

R 

[-] 

AIK 

[-] 

MEP 

[-] 

Langmuirova 0,52 ± 0,02 0,9947 -77,0 0,00049 vermikulit, sycení 
bez úpravy pH s Al 

Freundlichova 0,56 ± 0,02 0,9780 -62,9 0,00238 

Langmuirova 0,62 ± 0,04 0,9914 -76,0 0,00106 
C III., 

HA-vermikulit 
(pH 1), sycení bez 

úpravy pH s Al Freundlichova 0,67 ± 0,02 0,9745 -64,2 0,00383 

Langmuirova 0,53 ± 0,02 0,9927 -73,6 0,00070 
C III., 

HA-vermikulit 
(pH 1), sycení při 

pH 1 bez Al Freundlichova 0,68 ± 0,02 0,9836 -65,6 0,00190 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

crovnovážná [mmol/l]

Q
 [
m

m
o

l 
C

r/
g

]

 
červená křivka (■) – SWy-2, sycení při bez úpravy pH s Al; zelená křivka (▲) – postup C III., HA-SWy-2 

(připraveno při pH 1), sycení bez úpravy pH s Al; modrá křivka (●) – postup C III., HA-SWy-2 (připraveno 

při pH 1), sycení při pH 1 bez Al  

Graf 20: Langmuirovy izotermy – SWy-2 a jeho interkalát připravený postupem C III. 



  45 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

crovnovážná [mmol/l]

Q
 [
m

m
o

l 
C

r/
g

]

 
červená křivka (■) – SWy-2, sycení při bez úpravy pH s Al; zelená křivka (▲) – postup C III., HA-SWy-2 

(připraveno při pH 1), sycení bez úpravy pH s Al; modrá křivka (●) – postup C III., HA-SWy-2 (připraveno 

při pH 1), sycení při pH 1 bez Al  

Graf 21: Freundlichovy izotermy – SWy-2 a jeho interkalát připravený postupem C III. 

Grafy 20 a 21 znázorňují sytící křivky Cr6+ na jíl SWy-2 a jeho interkalát, který 

byl připraven postupem C III. dle modelů Langmuira a Freundlicha. V grafu 20 lze vidět, 

že nasorbovaná množství Cr6+ kationtů se pohybují v rozmezí 0,55 – 0,66 mmol Cr/g jílu 

dle Langmuira. Dle Freundlicha je rozmezí pro toto sorbované množství 0,59 – 

0,71 mmol Cr/g jílu. Z obou grafů je patrné, že dochází k navýšení sorpce u interkalátu 

C III., HA- SWy-2 (pH 1) a to zejména u sycení bez úpravy pH v přítomnosti Al3+. I na 

těchto materiálech byly zkušebně provedeny sorpce Cr6+ při pH1 v přítomnosti Al3+. Při 

takto nízkém pH neměla přítomnost Al3+ kationtů žádný vliv na sorbované množství Cr6+. 

K největšímu nárůstu sorbovaného množství Cr6+ kationtů dochází do rovnovážné 

koncentrace cca 0,4 mmol/l, poté už je nárůst pozvolný – do úplného nasycení. 

Přítomnost HL navázané na jílový minerál neměla u sorpce Cr6+ významný vliv. 

Důležitějším krokem, kterým se docílilo zvýšení sorpčních schopností, byl přídavek Al3+ 

kationtů. Přesné sorbované množství Cr6+ je uvedeno v tab. 13.  
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Tab.13: Parametry adsorpčních izoterem sorpce Cr6+ na SWy-2 a jeho interkalát 

jíl (interkalát) izoterma 

adsorbované 

množství Q 

[mmol/g] 

R 

[-] 

AIK 

[-] 

MEP 

[-] 

Langmuirova 0,56 ± 0,03 0,9934 -72,0 0,00081 SWy-2, sycení Cr6+ 
bez úpravy pH s Al 

Freundlichova 0,61 ± 0,01 0,9921 -70,2 0,00157 

Langmuirova 0,66 ± 0,02 0,9973 -87,9 0,00034 C III., HA-SWy-2 
(pH 1), sycení bez 

úpravy pH s Al Freundlichova 0,71 ± 0,02 0,9825 -67,6 0,00252 

Langmuirova 0,55 ± 0,05 0,9833 -64,9 0,00155 C III., HA-SWy-2 
(pH 1), sycení při 

pH 1 bez Al Freundlichova 0,59 ± 0,01 0,9943 -75,7 0,00060 

 K vyhodnocení adsorpce chromu byly použity modely izoterem dle Langmuira a 

Freundlicha. Z  porovnání koeficientů nelineární regrese a především srovnáním 

korelačních koeficientů u jednotlivých izoterem (viz tab. 11-13) plyne, že vhodnějším 

modelem je Langmuirův. U sorpcí Cr6+ ve formě dichromanů na všechny typy jílových 

minerálů a jejich interkalátů na bázi HA-jíl docházelo k mírnému zvýšení sorpčních 

schopností u připravených interkalátů oproti čistým jílům. K nejvyšším sorpcím Cr6+ 

kationtů docházelo, byl-li interkalát HA-jíl ještě nasycen Al3+ – a tedy připraven 

interkalát HA-jíl-Al. Tato skutečnost byla výhodná při sycení Cr6+ bez úpravy pH (tyto 

roztoky vykazovaly pH okolo 4). Všechny tři sledované interkaláty připravené postupem 

C III. – HA-bentonit-Al, HA-SWy-2-Al i HA-vermikulit-Al vykazovaly velmi shodná 

sorbovaná množství Cr6+ a to v průměru 0,64 ± 0,03 mmol Cr/g jílu. Oproti čistým jílům 

došlo k průměrnému navýšení sorpčních schopností o 0,1 mmol Cr/g jílu.  

4.6.4. Sorpce chromu – IČ spektra 

 IČ spektra interkalátů HA-Cr-jíl a jíl-Cr blíže charakterizují sorpci Cr6+ na 

interkaláty typu HA-jíl a základní jíly, včetně změn struktury po procesu sycení Cr. Bližší 

popis pásů je v tab. 8. 
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Graf 22: IČ spektra – bentonit a jeho interkalát připravený postupem C III. 

 

Graf 23: IČ spektra – vermikulit a jeho interkalát připravený postupem C III. 
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Graf 24: IČ spektra – SWy-2 a jeho interkalát připravený postupem C III. 

 IČ spektra interkalátů na bázi HA-jíl-Cr, případně jíl-Cr nejsou příliš odlišné od IČ 

spekter čistých jílů (viz grafy 22 – 24) – neprojevují se zde pásy Humagry, K2Cr2O7, ani 

CrCl3 . 6 H2O. U širokých pásů v oblasti 3600 – 3000 cm-1 je patrné snížení intenzit -OH 

vibrací – snížení vody vázané ve struktuře materiálů, což koreluje s IČ spektry u sorpce 

stříbra (grafy 14 a 15). Dále je zde patrné pouze mírné snížení (či zvýšení) intenzit 

v oblastech cca 1000 cm-1, což lze vysvětlit změnami polarity Si-O vazeb v materiálech.  

 Obecně se dá konstatovat, že metoda IČ spektroskopie byla méně vhodná 

k vysvětlení mechanismu sorpce Cr6+, přesto z pohledu rozdělení pásů -OH skupin je tato 

metoda vhodnější a dokresluje informace ohledně RTG difrakce pro tyto materiály, 

Nemožnost lepšího popisu pásů tkví zejména z důvodu velmi nízkých sorbovaných 

koncentrací těchto kationtů. Proto byla zvolena metoda RTG práškové difrakce, viz 

kapitola 4.6.5.  

4.6.5. RTG spektra 

K dokreslení informací mechanismu sorpce jak huminových látek, tak stříbra a 

chromu na jíly, byly pro některé interkaláty vyhodnoceny metodou RTG práškové 

difrakce tato spektra – viz graf 25.  
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a – C III., HA-vermikulit, pH 1 (syceno Cr6+ bez úpravy pH s Al), b – SWy-2 (syceno Cr6+ bez úpravy pH 

s Al), c – bentonit (syceno Cr6+ bez úpravy pH s Al), d – vermikulit (syceno Ag+ bez úpravy pH),  

e – A, HL-vermikulit, bez úpravy pH (syceno Ag+ bez úpravy pH), f – A, HL-vermikulit, pH 4 (syceno Ag+ 

bez úpravy pH), g – A, HL-vermikulit, pH 4 (syceno Ag+ při pH 4), h – C III., HA-vermikulit, pH 1 (syceno 

Cr6+ při pH 1 bez Al) 

Graf 25: RTG spektra některých vybraných vzorků 

V grafu 25 lze vidět, že u sycení Cr6+ při neupravované hodnotě pH během sycení 

v přítomnosti Al (křivka b) došlo u SWy-2 k rozšíření mezivrství z původní hodnoty 

bazální difrakce d001 1,21 na 1,38 nm. V tomto případě se lze domnívat, že došlo 

k interkalaci, jak Al3+ (dAl = 0,10 nm), tak i Cr6+ (dCr = 0,07 nm) kationtů do struktury 

SWy-2, protože se mezivrstevná vzdálenost zvýšila o 0,17 nm. Mohlo však dojít pouze 

k částečnému zachycení, tedy z poloviny velikosti Cr6+ kationu do struktury, konkrétně na 

hrany vrstev jílu  SWy-2. Rovněž zde došlo ke snížení intenzity pásu, a tím k poklesu 

obsahu vody v mezivrství, jak je poukázáno u IČ spekter viz graf 24. U křivek a, c a h 

došlo ke snížení mezivrstevné vzdálenosti oproti původním hodnotám d001 uvedeným 

v tab. 4. Tato skutečnost dokazuje, že u těchto materiálů došlo s největší 

pravděpodobností k uvolnění vody (jak je vidět i v IČ spektrech – viz grafy 22 a 23), či 

hořečnatých kationtů ze struktury jílového minerálu a zároveň došlo k totální exfoliaci 

(rozpadu) jílu. Al3+ i Cr6+ kationty jsou nejspíše uchyceny pouze na povrchu materiálů. 
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Ani v případě sycení samotnými Cr6+ kationty, při pH 1 (křivka h) nedošlo k interkalaci 

těchto kationtů do mezivrství materiálů.  

 Z grafu 25 pro sycení Ag+ u křivek d, e, f a g je vidět, že došlo ke snížení 

mezivrstevné vzdálenosti d001 ve všech případech tohoto sycení jak bez úpravy pH, tak i 

při pH 4 (křivka g). Dochází tedy k exfoliaci jílových minerálů a rovněž pravděpodobně k 

uvolnění hořečnatých kationtů a volné vody ze struktury. Stříbro se ve všech sledovaných 

případech zachytilo pouze na povrchu interkalátu (pravděpodobně přes -OH a -COOH 

skupiny HL, což lze vidět i v IČ spektrech – grafy 14 a 15). 

Mohou existovat dva mechanismy při adsorpci HL a iontů kovů na jíl: HL-M-J 

nebo M-HL-J, kde J je jíl, M je kov a HL je huminová látka. Z experimentů provedených v 

[21] vyplývá, že preferovaná je struktura HL-M-J. Ionty těžkých kovů tak působí jako 

můstky mezi povrchem jílu a HL. Podle zjištění Liu a Gonzalese [21] má montmorillonit 

větší afinitu k bivalentním kovům, a tak i místa na povrchu, která jsou již obsazena HL 

mohou být nakonec přeobsazena kationty kovů. Z výše zmíněných experimentů a výsledků 

plyne, že v této diplomové práci docházelo k vytvoření interkalátu HL(HA)-M-jíl. Tato 

skutečnost byla prokázána především metodou RTG difrakce, kdy nedošlo k rozšíření 

mezivrství (a tedy procesu interkalace). Dá se proto předpokládat, že kationty vytvářely 

můstky mezi  HL (HA) a jílem, byly vázány pravděpodobně tedy jen povrchově, či došlo 

k navázání jen   -OH a -COOH skupin přes Ca2+ na povrch jílu, popř. přímo přes výše 

zmíněné kyselé skupiny.  
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5. Závěr 

V této diplomové práci byly připraveny interkaláty jíl-huminová látka na bázi 

jílových minerálů SWy-2, vermikulitu Letovice a bentonitu 75. Interkaláty byly 

připraveny dvěma postupy při různých pH – viz kapitola 4.3.  

Nejlépe HL sorboval jílový minerál SWy-2 postupem C III. a to 131,23 mg HA/g 

jílu. Tuto skutečnost lze vysvětlit zejména složením jílu (má vyšší obsah sodných 

kationtů, je natrifikovaný). Na tento jílový minerál se sorbovaly pouze huminové kyseliny 

– viz tab. 5, tedy docházelo k částečné interkalaci HA do mezivrství (byla „vtažena“ 

pouze část molekuly HA) a to zejména přes alifatické části molekuly, funkční skupiny      

-OH a -COOH (viz obr. 2).  

Na výše zmíněné interkaláty byla provedena následná sorpce Ag+ kationtů ve 

formě AgNO3 a Cr6+ kationtů ve formě K2Cr2O7. Sorpce Ag+ proběhla nejlépe na 

interkalát připravený bez úpravy pH postupem A, HL-vermikulit, přičemž sycení Ag+ 

kationtů proběhlo v tomto případě bez úpravy pH. Dle modelu Langmuirovy izotermy 

bylo nasorbované množství 0,98 ± 0,01 mmol Ag/g. Oproti čistému vermikulitu došlo 

vlivem interkalace HL na tento jílový minerál ke zvýšení sorpčních schopností (pro tento 

kation) o cca 0,2 mmol/g. Stříbrný kation se nenainterkaloval do struktury, došlo pouze 

k jeho zachycení na povrchu viz RTG spektrum (graf 25). Sorpce Cr6+ kationtů proběhla 

v největším množství na interkalát připravený postupem C III., HA-bentonit při pH 1 bez 

přítomnosti Al3+ kationtů. Jedná se však o vyšší sorpci oproti ostatním interkalátům 

připraveným postupem C III. pouze v řádech jedné setiny. Ve všech případech došlo 

k navýšení sorpčních schopností vlivem interkalace HA, ale pouze o 0,1 mmol/g. Bylo 

zjištěno, že ke zvýšení sorpčních schopností dochází i vlivem přídavku hlinitých kationtů, 

které u pH cca 4 následně zprostředkovávají iontovýměnu s Cr6+, pravděpodobně i s Cr3+ 

kationty pro nízké hodnoty pH. U nízkého pH 1 je funkce hlinitého kationu 

pravděpodobně nahrazena velkým množstvím H+ kationtů, které umožňují vznik vazby 

mezi dichromanem a povrchem jílu. Tyto kationty se sorbují rovněž pouze na povrch – u 

sycení při pH 1. U sycení dichromanů bez úpravy pH, kdy byly přidány ještě navíc hlinité 

kationty došlo k rozšíření mezivrství u SWy-2, předpoklad částečné interkalace Al3+ a 

pravděpodobně Cr6+ kationtů do mezivrství jílu (viz graf 25 – křivka b). Jako další 

možnost se jeví redukce Cr6+ na Cr3+ vlivem HL. V případě bentonitu a vermikulitu se 

jednalo pouze o sorpci, a to jak Al3+, tak i Cr6+ na povrch interkalátu.  
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Z výsledků této diplomové práce plyne, že se jako nejuniverzálnější jílový minerál 

pro sorpci HL (i Ag+ kationtů) jeví Vermikulit Letovice, protože u něj proběhla tato 

sorpce úspěšně jak postupem A, tak i postupem C III. V případě sorpce dichromanových 

anionů byla sorpce nejúspěšnější pro jílový minerál SWy-2 (Na-montmorillonit), kdy 

proběhla interkalace do mezivrství jílu. Z výše uvedených informací však není použití 

tohoto jílu výhodné, a to především kvůli jeho vysoké ceně. Z tohoto hlediska by byl pro 

lepší praktické využití vhodný jílový minerál Bentonit 75, u něhož proběhla rovněž velmi 

vysoká sorpce Cr6+ kationtů, jak pro nízké, tak vyšší hodnoty pH. 

Tyto připravené materiály by mohly najít své uplatnění v odpadovém 

hospodářství, jak bylo popsáno výše. Je však ještě potřeba je lépe zdokonalit, najít i popř. 

jiný postup přípravy, a popsat např. SEM mikroskopií, která by mohla nalézt odpovědi na 

otázky, zda se ve struktuře interkalátů na bázi HA-Cr-jíl a HA-Cr vyskytuje Cr6+ či 

vyredukovaný Cr3+ kation a rovněž, zda se u interkalátů na bázi HL-Ag-jíl a Ag-jíl 

vyskytuje vyredukované stříbro, či Ag+ kation.  

Rovněž by bylo vhodné prozkoumat u sorpce stříbra a chromu na interkaláty 

typu HL-, event. HA-jíl, jaký vliv by na tyto sorpce měly rozdílné postupy přípravy 

interkalátů postupy A a C III. Protože v této diplomové práci byla věnována pozornost 

především sorpci Cr, nebyly tyto konfrontace u vermikulitu provedeny. Ostatní jílové 

minerály HL postupem A nesorbovaly.  
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