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Abstrakt 

 
Diplomová práce je zaměřena na odstranění těžkých kovů (Cu) z odpadních vod 

obsahujících fosfáty pomocí oxyhumolitu. Zkoumaly se faktory ovlivňující adsorbované 

množství (adsorpční kapacitu) a adsorpční účinnost. Jednalo se o pH roztoku, koncentraci 

kovu (Cu), přítomnost fosfátů a dobu sorpce. Pro stanovení obsahu kovu v roztoku byla 

použita atomová adsorpční spektrometrie a pro stanovení obsahu fosfátů spektrofotometická 

metoda. Vliv pH na adsorpci mědi byl výrazný. Průběh adsorpce mědi i fosfátů odpovídá 

Freundlichově izotermě. Maximální sorpční kapacita pro měď při pH = 3,9 byla             

1,6059 mmol g-1. Pro selektivní odstranění mědi z vodných roztoků s obsahem fosfátů je 

vhodné upravit pH na rozmezí hodnot 3,6 - 3,9. Při těchto hodnotách pH se odstraní až 95 % 

mědi a průměrně  jen 13,13 % fosforu. Adsorpce je poměrně rychlá a rovnováha se ustálila 

již po 20 minutách. 
  
Klíčová slova: adsorpce, oxyhumolit, sorbent, fosfát, měď, pH 

 

Abstract 

 
The thesis is oriented on removal of heavy metals (Cu) from phosphates containing 

wastewaters by oxihumolite. Examined the factors influencing the adsorbed amount 

(adsorption capacity) and adsorption efficiency. This was the solution pH, concentration o 

metal (Cu), for the presence of phosphates and sorption time. The atomic adsorption 

spectrometry was used for determination of the amount of metal in the solution and for the 

determination of phosphates was used spectrofotometry method. Effect of pH on the 

adsorption of copper was significant. The course of adsortion of Cu and phosphates 

corresponds to the Freundlich isotherm. The maximum sorption capacity for Cu at pH = 3.9 

was 1.6059 mmol g-1. Fro selective removal of Cu from solutions containing phosphates 

should be adjusted to pH values ranging from 3.6 to 3.9. At these pH values are removed up 

to 95 % copper and an average of only 13.13 % phosphorus. Adsorption is relatively fast 

and equilibrium is stabilized after 20 min. 
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1. Úvod 

 

 Průmyslové odpadní vody a zemědělské chemikálie jsou hlavními zdroji znečištění 

povrchových vod. Bylo vyvinuto mnoho způsobů, jak odstranit škodlivé látky z vody. 

Většina studií se zabývá odstraňováním buď těžkých kovů nebo fosfátu. Jen málo studií se 

zaměřuje na jejich společné odstraňování. 

 

Při běžném čištění vody (srážením nebo pomocí iontoměničů) nedochází k 

dostatečnému odstranění těžkých kovů, které se do vody dostaly z průmyslu. Mezi těžké 

kovy lze zařadit měď, kadmium, rtuť, olovo a mnohé další. Těžké kovy se ukládají v 

organismech (rostlinách i živočiších) a tím se dostávají do potravního řetězce. Větší 

koncentrace těchto kovů v organismu mohou být pro člověka smrtelné.  

 

K odstranění těžkých kovů se používá sorpčních procesů, protože dokáži splnit 

přísné hygienické limity pro obsahy těžkých kovů ve vodách. Speciální sorbenty jako jsou 

zeolity, ionexy či aktivní uhlí jsou ovšem poměrně finančně náročné. Proto je snaha najít 

finančně dostupné a zároveň účinné sorbenty. Jedním z nich může být oxyhumolit. 

 

Mezi další škodlivé látky, které se vyskytují ve vodách, patří fosfor. Fosfor je 

limitující prvek pro eutrofizaci a jeho vyšší obsah ve vodách vede k rozvoji řas a sinic. Proto 

se omezuje používání přípravků obsahujících fosfor a jeho sloučeniny. Zároveň se usiluje o 

neustálé zlepšování procesů vedoucích k jeho odstraňování z odpadních vod na ČOV. Jako 

prostředky pro odstraňování fosforu se používají polymerní iontoměniče a různé komerčně 

dostupné přípravky např. PHOSLOCK nebo PAX 18. 

 

Cílem diplomové práce je:  

1) na základě acidifikačních testů najít nejvhodnější podmínky pro sorpční 

odstranění těžkých kovů (Cu) z vodných roztoků pomocí oxyhumolitu, 

2) se zvoleným sorbentem provést a vyhodnotit sorpční měření z modelových 

vodných roztoků obsahujících fosfát a těžké kovy (Cu), 

3) vyvodit závěry o možnostech využití oxyhumolitu k selektivnímu odstraňování 

těžkých kovů (Cu) v přítomnosti fosfátů z odpadních vod. 
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2. Teoretická část 
 

2.1. Těžké kovy  

 

Jedná se o chemické prvky, které mají hustotu větší než 5 g cm-3. Za nebezpečné 

těžké kovy, působící škodlivě na člověka a ostatní složky ekosystémů, se považují  

kadmium, rtuť, olovo, měď, zinek, chrom, nikl, mangan a železo. Dále se mezi ně řadí i 

polokovy selen a arsen [1]. Z hlediska toxicity mají největší význam rtuť, kadmium, olovo a 

arsen. Tyto prvky inhibují růst organismů a činnost enzymů, čímž nepříznivě ovlivňují 

samočisticí pochody v přírodních vodách a aerobní biologické pochody na čistírnách 

odpadních vod. Mohou být příčinou akutních nebo častěji chronických onemocnění jak u 

lidí, tak i u zvířat. Některé kovy (např. Mn, Fe, Cu, Zn) ovlivňují tzv. organoleptické 

vlastnosti (chuť) vody. Koncentrace uvedených kovů jsou limitovány právě z 

organoleptického hlediska, protože vliv na chuť se projevuje v koncentracích, jenž ještě 

nepůsobí toxicky na člověka. Negativní vlastností mnohých kovů je jejich schopnost 

akumulovat se v sedimentech, ve vodní flóře a fauně (biomase). To je důvod, proč pro 

celkové posouzení znečištění vodního prostředí nestačí analyzovat jen kapalnou fázi, ale je 

nutné analyzovat také sedimenty, vodní rostliny a živočichy. Výraznou akumulační 

schopnost má Hg, Pb, Cu, Zn a také polokov Se [2]. 

 

Toxicky působí hlavně prvky s velkou afinitou k vazbě s aminoskupinou (-NH2), 

iminoskupinou, karboxylovou skupinou (-COOH), thiolovou skupinou (-SH) a prvky tvořící 

snadno cheláty s organickými látkami v buňkách. Některé kovy mají schopnost akumulovat 

se v různých tělních tkáních nebo katalyzovat rozklad některých koenzymů [1, 2]. Toxicita 

kovů závisí na teplotě, hodnotě pH a celkovém složení vody, jenž ovlivňuje formy výskytu 

kovu ve vodě. Komplexy kovů (anorganické i organické) jsou zpravidla méně toxické než 

jednoduché ionty. Toxicita prvků se může významně měnit s jejich oxidačním stupněm 

(např. CrVI a AsIII jsou toxičtější než CrIII a AsV) [2]. Organokovové sloučeniny řadíme mezi 

nejtoxičtější látky, protože jsou lipofilní, mohou snadno a nezměněné procházet přes 

buněčné membrány. Těžké kovy mají mnohostranné toxické účinky,  mohou být příčinou 

zažívacích potíží, různých dermatitid, poškození důležitých orgánů (mozku, jater, ledvin) a 

rakovinných procesů. Jejich nejzávažnějším chronickým účinkem vedle karcinogenity bývá 

mutagenita (Cd, Pb, Se, As, Cr, Ni) a embryotoxicita (Pb, Hg) [1]. Podezření na 

embryotoxické účinky je také u mědi [2]. 
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2.1.1. Zdroje těžkých kovů 

 

Hlavním antropogenním zdrojem kovů jsou průmyslové odpadní vody z těžby a 

zpracování rud, ze smaltoven (kontaminovány Ni, Co, Mn), skláren (kontaminovány Pb a 

As), válcoven, galvanizoven, povrchových úprav kovů, biologických čistíren (kontaminace 

Cd), z fotografického, textilního a kožedělného průmyslu atd. [2, 3]. Dalším zdrojem jsou 

agrochemikálie (obsahují Hg, Zn, Ba, As), průmyslová hnojiva (např. superfosfáty 

přirozeného původu obsahují více než 30 mg kg-1 Cd a Pb [4] ), pesticidy (herbicidy, 

insekticidy a fungicidy, jenž obsahují Pb, As, Cu, Cd a Hg [1] ) a také atmosférické vody 

znečištěné exhalacemi ze spalování fosilních paliv a výfukovými plyny motorových vozidel 

(např. Hg, Pb, Zn, Cd, As, Se). Zdrojem kovů ve vodách mohou být i rozvody potrubí (Fe, 

Mn, Zn, Cu aj.) [2]. Přehled nejdůležitějších zdrojů kontaminace životního prostředí 

těžkými kovy uvádí tabulka 1 [1]. Přehled těžkých kovů v některých průmyslových 

procesech je v tabulce 2 [5]. 

 

Tabulka 1 Přehled zdrojů kontaminace životního prostředí těžkými kovy 

Těžký kov Zdroj kontaminace 

Olovo 
úpravny rud, hutě, rafinerie, chemický průmysl, akumulátory, pigmenty 
do barev, olovnaté sklo, přídavky do glazur, zemědělství (hnojiva, 
insekticidy), spalování fosilních paliv 

Arsen zpracování rud, aditiva do skla, zemědělství (hnojiva, insekticidy), 
kouření, léčiva pro veterinární medicínu, ochranné prostředky na dřevo 

Selen zpracování rud, komunální odpady, spalování fosilních paliv, 
povrchové úpravy kovů, polovodiče 

Měď elektrotechnický materiál, slitiny (mosazi, bronzy), komunální odpad, 
chemický průmysl, zemědělství (fungicidy), měděné dráty a plechy 

Zinek galvanizace, pigmenty do barev a keramických glazur, slitiny (mosazi, 
bronzy), 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, fungicidy), elektrochemie, 
katalytické procesy, baterie, lékařství (teploměry, 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, hutě, rafinerie, baterie, pokovování, slitiny, kosmetické 
přípravky (šampony, laky na vlasy), kouření 

 

http://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-2-26-31.pdf
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Dalším faktorem zvyšujícím riziko penetrace (pronikání) těžkých kovů do 

potravního řetězce jsou průmyslová hnojiva, fungicidní přípravky a kaly z čištění odpadních 

vod, které se používají jako hnojiva. Kovy se hromadí v půdě, čímž se dostávají do 

kořenového systému rostlin a následně se kumulují v různých částech rostlin. Pokud jsou 

tyto rostliny zkrmovány, dochází k hromadění těchto kovů v těle krmených zvířat (zejména 

ve svalovině, ledvinách a játrech) a tak se dostávají do potravního řetězce člověka. Ke 

znečištění potravin kovy může dojít také z výrobního zařízení (kontaminace mědi) nebo 

pokud jsou baleny v konzervách z pocínovaných plechů (kontaminace cínem).  

 

Při spalování fosilních paliv vzniká popílek, který kontaminuje ovzduší, půdu a 

následně vlivem deště dochází ke kontaminaci povrchových a později i podzemních vod. 

Sekundárním zdrojem prašnosti jsou také haldy těžené hlušiny, hutnických odpadů a 

odkaliště důlních i hutních závodů barevné metalurgie, které mohou kontaminovat i 

podzemní vody. Ke znečišťování povrchových toků dochází rovněž vlivem důlní vody, 

odpadní vody z některých složišť popílku a vody kontaminované průsakem hlušinových 

hald [4]. 

 

Tabulka 2 Přehled těžkých kovů v některých průmyslových procesech 

Průmyslové procesy Přítomné těžké kovy 

Těžba a zpracování rud Fe, Zn, Hg, As, Se, Mn, Cu 
Hutnictví Al, Cr, Mo, Ni, Pb 
Těžba uhlí Fe, Al, Mn, Ni, Cu, Zn 
Strojírenství, povrchové úpravy kovů Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al 
Chemický průmysl Fe, Al, W, Mo, Zn, Pb, Cu, Hg 
Malířství, lakýrnictví, pigmenty Hg, Cr, Pb, Zn, Ti, Al, Ba, Sr, Mn, As, Se 
Zpracování buničiny a papíru Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se, Cu, Hg 
Zpracování kůže Cr, Al, Fe 
Textilní průmysl Cu, Zn, Cr, Pb, Fe 
Polygrafie Zn, Cr, Ni, Cd, Pb 
Elektrotechnika Ag, Se, Ge, Mn, Ni, Pb, Cu, Hg 
Spalování uhlí As, Ti, Al, Ge, Se, Hg, Be, Zn, Mo, Ni, Pb, Sb Co 
Spalování topného oleje V, Ni, Zn, Cu 
Pesticidy Hg, As, Cu, Zn, Ba 
Průmyslová hnojiva Cd, Mn, As 
Koroze potrubí, inhibitory Fe, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr 
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2.1.2. Metody odstranění těžkých kovů 

 

Hygienické limity pro těžké kovy jsou velmi nízké a pohybují se v setinách až 

jednotkách ppm podle druhu kovu. Běžně používané metody jejich odstraňování jsou 

srážení a iontoměniče. Při srážení hydroxidem vápenatým vyčištěná voda nedosahuje 

požadovaných limitů pro těžké kovy a navíc nastává problém s deponováním (ukládáním) 

vzniklé sraženiny. Čištění pomocí iontoměničů dokáže vyčistit odpadní vody na úroveň 

předepsaných hodnot, ale vybudování iontoměničových stanic je velmi nákladné a opět 

vzniká problém, jak naložit s koncentrátem těžkých kovů eluovaných z iontoměničů.  

 

Pro odstraňování těžkých kovů v potravinářském průmyslu (např. v nápojích 

z kontaminovaného ovoce a zeleniny) nelze použít ani jednu z uvedených metod, protože při 

čištění dojde k zachycování i dalších složek, čímž se negativně ovlivňuje jakost 

zpracovávané tekutiny po stránce chuťové, výživné a vzhledové, takže vyčištěné produkty 

se stávají neprodejné [3]. Mezi další metody patří biosorpce a adsorpce [40]. Jako vhodná 

metoda pro odstranění těžkých kovů se jeví adsorpce, která dokáže splnit limity pro těžké 

kovy a zároveň je ekonomicky uskutečnitelná [25,26]. 

 

2.2. Měď  

 
2.2.1. Zdroje 

 

Měď se v přírodě vyskytuje v podobě minerálů, mezi nejvýznamnější patří: 

chalkopyrit (kyz měděný) CuFeS2, chalkosin (leštěnec měděný) Cu2S, bornit (pestrý kyz 

měděný) Cu3FeS3, covellin CuS, bournonit (Cu2.Pb)3[SbS3]2, zelený malachit 

CuCO3.Cu(OH)2, modrý azurit 2 CuCO3.Cu(OH)2, kuprit Cu2O a tenorit CuO [6]. 

 

Antropogenním zdrojem mědi v povrchových vodách je rozklad sulfidických rud, 

aplikace algicidních preparátů (proti nadměrnému rozvoji řas a sinic [7]) a různé odpadní 

vody z povrchových úprav kovů (galvanizovny, oplachové vody z moření mědi) [2,7]. 

Dalším zdrojem jsou atmosférické depozice především z hutních provozů zpracovávajících 

horniny bohaté na měď, výrobny železa a oceli, slévárny mosazi a bronzu, sekundární tavení 

mědi a jejich slitin [4], spalování fosilních paliv a odpadů [7]. Měď se může do finálních 

produktů dostat z výrobních zařízení např. v rafinériích cukru, v pivovarech a lihovarech [4]. 
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Do pitné vody může měď pronikat také z vodovodního měděného potrubí v důsledku 

koroze, způsobené agresivním působením vody. Přítomnost aktivního chloru, chloridů, 

síranů a rozpuštěného kyslíku ve vodě podporuje korozi mědi. Opačný účinek mají 

hydogenuhličitany, které působí inhibičně – brzdí korozi [2]. 

 

2.2.2. Vlastnosti 

 

Měď je načervenalý ušlechtilý kov se strukturou KPC (kubická plošně centrovaná 

mřížka), měkký (tvrdost 3), kujný, tažný, dobře tvarovatelný. Má výbornou tepelnou a 

elektrickou vodivost, vynikající odolnost vůči korozi, dobře se zpracovává a lze ji spojovat 

pájením i svařováním [6, 8]. Měď je citlivá na obsah nečistot a příměsí, které snižují její 

tepelnou a elektrickou vodivost, ale zvyšují tvrdost a pevnostní charakteristiky [6]. Teplota 

tání je 1083 oC, teplota varu 2562 oC, hustota 8,93 g cm-3 a relativní atomová hmotnost činí 

63,546. Měď patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře. Je velmi 

dobře recyklovatelná a to bez změny svých vlastností [10]. Na vlhkém vzduchu se pokrývá 

zelenou vrstvičkou tzv. měděnky Cu(OH)2.CuCO3, která ji chrání před další korozí (dochází 

k tzv. pasivaci). Měď se snadno slučuje s halogeny a sírou, při zahřátí na vzduchu se oxiduje 

na oxid měďnatý. Nerozpouští v HCl ani ve zředěné H2SO4, reaguje s koncentrovanou i 

zředěnou HNO3 a za horka také s koncentrovanou H2SO4 [8, 11]: 

 

Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2 H2O        (1) 

Cu + 4 HNO3 konc. = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O       (2) 

3 Cu + 8 HNO3 zřed. = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O      (3) 

 

Měď patří mezi esenciální prvky důležité jak pro člověka, tak i pro rostliny. Nachází 

se v různých enzymech, uplatňuje se při fotosyntéze a dýchání [4]. Je důležitá pro růst a 

vývoj kostí, pojivových tkání, mozku, k činnosti svalstva těla a srdce, k tvorbě červených a 

bílých krvinek [7, 10]. Uplatňuje se v metabolizmu železa, cholesterolu, glukózy a při 

tvorbě hnědého kožního pigmentu (melaninu). Důležitou roli hraje také jako antioxidant v 

imunitním systému [12]. Měď musíme tělu pravidelně dodávat  prostřednictvím potravy, 

protože náš organismus ji neumí syntetizovat. Potraviny bohaté na měď jsou např. rostlinná 

semena, ořechy, játra, brambory, maso [10], vejce, obiloviny, luštěniny, čokoláda, káva, čaj 

[13], celozrnné pečivo a mořské produkty [12]. Denní příjem mědi u dospělého člověka se 

pohybuje mezi 15 až 45 µg na kg tělesné hmotnosti, což odpovídá celkovému dennímu 
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příjmu 1 - 3 mg. Nezbytný denní příjem byl vypočten na  40 µg kg-1 tělesné hmotnosti         

u dětí a 80 µg kg-1 u kojenců. Koncentrace mědi v potravinách se pohybuje okolo 1 mg kg-1 

[4]. Horní tolerovatelný limit pro ženy je pod 10 mg na den a pro muže pod 12 mg na den. 

Vyšší dávky mohou vést k neurodegenerativním onemocněním podobným Alzheimerově 

nemoci [12]. Nedostatek mědi má vliv na naše zdraví, může být příčinou zhoršené syntézy 

hemoglobinu a následně anemických stavů [1], bývá spojován se srdečně-cévními 

chorobami [13] a často se projevuje poklesem bílých krvinek nebo osteporózou [12].      

 

2.2.3. Toxikologie 

 

Pokud se měď v těle nachází ve vyšší koncentraci, vede to ke zdravotním problémům 

(označovaným jako Wilsonova nemoc), které souvisí s její schopnosti akumulovat se v těle 

především v játrech, mozku, ledvinách a oční rohovce. Wilsonova nemoc se vyskytuje           

i v dospělosti a spočívá v neschopností vylučovat měď z těla, což vede k jejímu hromadění. 

Dochází k poškození uvedených orgánů a k jejich funkční nedostatečnosti. Jedná se o 

vrozenou poruchu [1, 12]. Z organismu se měď vylučuje hlavně žlučí (do gastro-

intestinálního traktu a odchází se stolicí), ale i potem [4, 12]. 

 

U dětí může vlivem sníženého vstřebávání mědi v zažívacím traktu dojít k poškození 

nervového systému, jedná se o tzv. Menkesovou chorobu, což je vrozená porucha spojena 

s deficitem mědi. Tato choroba se vyznačuje fyzickou a duševní retardací, degenerací 

mozku, kudrnatými depigmentovanými vlasy, změnou pigmentace kůže a opožděným 

vývojem. Menkesova choroba je dědičná a postižené děti umírají většinou do tří let            

[1, 4, 12]. 

 

Projevem akutní otravy mědi je nausea (žaludeční obtíže), anémie (chudokrevnost, 

dochází ke snížení počtu červených krvinek v krvi), křeče, apatie (netečnost, lhostejnost), 

koma a smrt [14]. Akutní otrava s následkem smrti nastává při požití 2 - 3 g mědi najednou. 

Otravy potravinami obsahujících měď bývají vzácné, protože jídlo má nepříjemnou chuť a 

stává se nepoživatelné [6]. Po inhalační expozici prachu CuO se dostaví tzv. horečka 

slévačů, jenž se projevuje podobně jako chřipka. Dostaví se bolesti hlavy, pocity malátnosti, 

sucho v ústech s pocitem kovové chuti, škrábání v krku, bolesti na prsou, dráždivý kašel, 

zimnice a teplota stoupne až na 39 oC. Tyto příznaky většinou vymizí do 24 hodin [4]. 
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Měď je značně toxická také pro vodní organismy a ryby. Ve vodárenských tocích je 

přípustná koncentrace mědi nižší než mezní hodnoty pro pitnou vodu. Toxicita mědi vůči 

rybám, řasám a ostatním živočichům závisí na formách jejího výskytu (speciaci). Toxicky 

působí především Cu2+ a také hydroxokomplexy [CuOH]+, [Cu(OH)2]o, [Cu2(OH)2]2+, nikoli 

karbonatokomplexy a organokomplexy. Měď působí toxicky na řasy, což je důvod, proč se 

jako algicidní preparát používá síran měďnatý. Jeho účinek závisí nejen na složeni vody, ale 

také na druhu fytoplanktonu. Nejcitlivěji reagují sinice (Cyanophyta), méně rozsivky 

(Baccilariophyta) a poměrně odolné jsou zelené řasy (Chlorophyta) [2]. Síran měďnatý (tzv. 

modrá skalice) se rovněž používá v medicíně, kde slouží jako silné emetikum (1 g vyvolá 

zvracení). Při vyšších koncentracích v krvi se objevuje žloutenka a dochází k poškození 

ledvin. Působení síranu měďnatého na pokožku vyvolává svědění, při opakovaných 

expozicích až záněty. Na oční rohovce může způsobit ulcerace (tvorbu nehlubokých vřídků) 

a na sliznici spojivek konjunktivitidu (zánět) [14]. Požití 8 - 10 g modré skalice může být 

smrtelné, protože při takové koncentraci působí hepatotoxicky (poškozuje játra), 

nefrotoxicky (poškozuje ledviny) a hematotoxicky (porucha krvetvorby) [15]. 

 

2.2.4. Výskyt ve vodách 

 

Měď snadno tvoří komplexy, proto její formy výskytu závisí na složení vody. 

Z rozpuštěných forem je to Cu2+, hydrokomplexy  [CuOH]+, [Cu(OH)2(aq)]o, [Cu(OH)3]-, 

[Cu(OH)4]2- a uhličitanové komplexy [CuCO3(aq)]o, [Cu(CO3)2]2-, [Cu(CO3)OH]-, 

[Cu(CO3)(OH)2]2-. Mohou se vyskytovat i další komplexy např. amminkomplexy 

[Cu(NH3)]2+ až [Cu(NH3)5]2+ a také kyanokomplexy [Cu(CN)2]- a [Cu(CN)4]3-, které se 

vyskytují v odpadních vodách z galvanizoven. Existují  i polynukleární hydroxokomplexy 

[Cu2(OH)2]2+ a [Cu3(OH)4]2+ nebo hydrogenuhličitanový komplex [CuHCO3]+. Měď tvoří 

velmi stabilní komplexy s organickými ligandy např. huminové látky (fulvokyseliny a 

huminové kyseliny).  

 

Pokud jsou ve vodě přítomny fosforečnany, může se měď vylučovat v podobě tuhé 

fáze. Jedná se např. o sloučeniny Cu3(PO4)2(s), Cu2(PO4)OH(s) a Cu3(PO4)(OH)3(s). 

V případě přítomnosti vyšších koncentrací síranů se mohou vyskytovat rovněž tuhé fáze 

Cu3(OH)4SO4(s) nebo Cu4(OH)6SO4(s). K vylučování tuhé fáze může dojí i tehdy, je-li ve 

vodě přítomen sulfan nebo jeho iontové formy. Jedná se např. o sloučeniny CuS (s) nebo 

Cu2S(s). 
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Koncentrace mědi ve vodách značně závisí na celkovém složení vody, v prostých 

podzemních a povrchových vodách je řádově v jednotkách až desítkách µg dm-3, v mořské 

vodě kolem 3 µg dm-3, v nádržích a jezerech v desetinách až jednotkách µg dm-3. V pitné 

vodě v ČR je průměrná koncentrace mědi u vody povrchového původu asi 5 µg dm-3 a u 

vody podzemního původu asi 10 µg dm-3. Mimořádně velké koncentrace mědi jsou 

v kyselých vodách z rudných nalezišť např. Kutná Hora 80 mg dm-3, Zlaté Hory asi             

450 mg dm-3 a Smolník asi 35 mg dm-3. V odpadních vodách z galvanizoven bývají 

koncentrace řádově stejné jako v kyselých vodách z rudných nalezišť. Asi nejvyšší 

koncentrace mědi jsou v oplachových vodách z moření mědi, mohou být vyšší než               

1 000 mg dm-3 (15,736 mmol dm-3). 

 

Přítomnost mědi ve vodě při koncentraci kolem 1 mg dm-3 ovlivňuje organoleptické 

vlastnosti vody (chuť) [2] a při koncentraci 2 - 3 mg dm-3 (31 - 47 mmol dm-3) působí 

toxicky [12]. Pro jakost pitné vody je mezní hodnota mědi 0,1 mg dm-3 (1,573 µmol dm-3) 

podle [9]. Pokud se měď použije pro potlačení rozvoje řas, povoluje norma přechodné 

zvýšení mezní hodnoty na 1 mg dm-3 (15,736 µmol dm-3). Pro kojeneckou a stolní vodu je 

nejvyšší přípustná hodnota 0,2 mg dm-3 (3,146 µmol dm-3), u vodárenských toků nejvýše 

0,05 mg dm-3 (0,787 µmol dm-3) a u ostatních toků nejvýše 0,1 mg dm-3 (1,573 µmol dm-3) 

[2]. V případě vody pro závlahu se připouští koncentrace mědi nejvýše 0,5 mg dm-3 [30]. 

V pražském kanalizačním řádu pro jednotnou, splaškovou i dešťovou kanalizaci je 

koncentrační limit 0,1 mg dm-3 (1,573 µmol dm-3) [2]. 

 

2.3. Fosfor 

 

2.3.1. Zdroje  

 

Fosfor se vyskytuje v přírodě jen vázaný a do vod se dostává rozpouštěním a 

vyluhováním některých minerálů nebo zvětralých hornin. Základním minerálem je apatit 

Ca10(PO4)6X2 resp. [3Ca3(PO4)2.CaX2], kde X je buď halogen nebo OH skupina, proto 

rozeznáváme např. fluorapait [3Ca3(PO4)2.CaF2], chlorapatit [3Ca3(PO4)2.CaCl2] a 

hydroxoapatit [3Ca3(PO4)2.Ca(OH)2]. Dalšími minerály jsou variscit (AlPO4.2H2O), wavelit 

(3Al2O3 . 2 P2O5 . 12 H2O, strengit (FePO4.2H2O) a vivianit [Fe3(PO4)2.8H2O] [2, 6, 11]. 
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Antropogenním zdrojem anorganického fosforu jsou hlavně fosforečná hnojiva 

(např. superfosfát), komunální odpadní vody, odpadní vody z prádelen, do kterých se 

fosforečnany dostávají z pracích prostředků, jež obsahují až 5 % fosforu. Fosforečnany se 

v pracích prostředcích používají pro svou schopnost snižovat tvrdost vody. Dalším zdrojem 

anorganického fosforu jsou polyfosforečnany používané v čistících a odmašťovacích 

prostředcích, jako inhibitory koroze, protikorozní nebo protiinkrustační přísady (zabraňují 

vysrážení látek z roztoku). Odhaduje se, že roční množství polyfosforečnanů vypouštěných 

do naších povrchových vod je 10 000 t - 20 000 t. Při výrobě pracích a čisticích prostředků 

obsahujících fosfor se většinou používá trifosforečnan pentasodný Na5P3O10 [2, 16, 17]. 
 

Zdrojem organického fosforu jsou živočišné odpady. Denně člověk vylučuje asi    

1,5 g fosforu, který se dostává do splaškových odpadních vod, kde jsou obsaženy 

fosforečnany z pracích prostředků, proto se produkce fosforu zvyšuje na 2 až 3 g fosforu na 

jednoho obyvatele za den. Produkty z biologického čistění odpadních vod, rozkládající se 

biomasa fytoplanktonu a zooplanktonu jsou dalším zdrojem fosforu organického původu   

[2, 16]. 
 

2.3.2. Vlastnosti 

 

Fosfor se vyskytuje ve třech modifikacích jako bílý, červený a černý. Bílý fosfor je 

bezbarvý až žlutobílý, měkký jako vosk (dá se krájet), nerozpustný ve vodě, ale dobře 

rozpustný v sulfidu uhličitém (sirouhlíku) CS2, chloridu sirném a chloridu fosforitém. Je 

prudce jedovatý, na vzduchu se samovolně vzněcuje. Bílý fosfor na vzduchu ve tmě 

světélkuje (fosforescence). Uchovává se pod vodou, aby nedošlo k jeho samovolnému 

vzplanutí. Ke vzplanutí může dojít i při krájení (vlivem tření), proto se musí krájet pod 

vodou. Je tvořen molekulami P4. Atomy fosforu jsou uspořádány v podobě pravidelného 

čtyřstěnu, což je příčinou jeho velké reaktivity. Má teplotu tání 44,2 oC, teplotu varu 280 oC 

a hustotu 1,823 g cm-3 [6, 11]. 

 

 Červený fosfor Pn lze získat zahříváním bílého fosforu asi na 260 oC v inertní 

atmosféře. Je to červenohnědý prášek nerozpustný ve vodě ani v sulfidu uhličitém, není 

jedovatý ani samozápalný, nesvětélkuje, je poměrně stálý a skládá se z vysoko-

molekulárních řetězců (má polymerní strukturu). Má hustotu 2,2 g cm-3 a jeho reaktivita je 

menší než u bílého fosforu. Červený fosfor prudce až explozivně reaguje se silnými 

oxidačními činidly (např. chlorečnany) [6, 11].  
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 Černý fosfor lze získat dlouhodobým zahříváním bílého fosforu bez přítomnosti 

vzduchu za velmi vysokého tlaku. Lze ho získat i za normálního tlaku při použití rtuti jako 

katalyzátoru [11]. Černý fosfor byl poprvé připraven roku 1914 Bridgmanem, který zahříval 

bílý fosfor na teplotu 200 oC pod tlakem 12 000 at. Roku 1954 H. Krebs spolu se svými 

spolupracovníky připravil černý fosfor delším zahříváním bílého fosforu při teplotě 380 oC 

za přítomnosti jemně rozptýlené kovové rtuti [6]. Černý fosfor má vrstevnou strukturu jako 

grafit [18], vede elektrický proud a teplo, je kovově lesklý a má hustotu 2,69 g cm-3. Jedná 

se o  termodynamicky nejstabilnější modifikace fosforu a má nejmenší reaktivittu [6]. 

 

2.3.3. Toxikologie 
 

Bílý fosfor působí destrukci tkání a těžce se hojící popáleniny. Popáleniny jsou 

nebezpečné tím, že fosfor vniká do těla a způsobuje otravu. K otravě může dojí i 

vdechováním par fosforu [14, 18]. Projevem akutní otravy po požití je pálení v hrdle a 

bolesti břicha, při inhalaci par (dlouhá doba latence - časová prodleva než se projeví 

příznaky) se dostaví žaludeční nevolnost, zvracení, krvavé průjmy, zvětšení jater a žloutenka 

[14]. Při akutní otravě je nutné, co nejrychleji odstranit jed (bílý fosfor) vyvoláním dávení 

nebo umělým vyprázdněním žaludku. Jako protijed lze použít zředěný roztok síranu 

měďnatého, který fosfor zneškodní převedením na fosfid mědi a zároveň působí jako 

dávidlo [6]. 

 

Fosfor je nefrotoxický (poškozující ledviny), hepatotoxický (poškozující jatra) a 

neurotoxický (napadá nervový systém). Dále porušuje metabolismus cukrů, tuků, bílkovin a 

brání ukládání glykogenu v játrech. Při dlouhodobém vdechování par fosforu (chronická 

expozice) dochází k těžkému poškození dásní a čelisti. Vzniká tzv. fosforová nekróza, která 

způsobuje odvápnění kostí, což se projevuje právě hnisáním čelisti [15]. Smrtelné množství 

bílého fosforu je pro dospělého člověka asi 70 mg. [14, 15]. 

 

2.3.4. Výskyt ve vodách 

 

Celkový fosfor (Pcelk) ve vodách se dělí na rozpuštěný (Prozp) a nerozpuštěný (Pnerozp). 

Analyticky se rozlišuje celkový fosfor, orthofosforečnanový fosfor a fosfor vázaný 

v hydrolyzovatelných fosforečnanech (polyfosforečnany a některé organofosforečné 

sloučeniny). 
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Nerozpuštěný organicky vázaný fosfor je přítomen v různých organismech v podobě 

fosfolipidů, fosfoproteinů, nukleových kyselin, fosforylovaných polysacharidů, volutinu aj. 

Nerozpuštěný anorganicky vázaný fosfor je tvořen různými fosforečnany Ca, Mg, Fe, Al aj., 

které mohou být volně dispergovány, nebo chemicky či sorpčně vázány na jiné anorganické 

nebo organické nerozpuštěné látky a sedimenty [2]. 

 

Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se může vyskytovat ve vodách ve formě 

jednoduchých či komplexních orthofosforečnanů nebo polyfosforečnanů, které mohou být v 

iontové nebo neiontové formě [2, 17]. Z orthofosforečnanů jsou to např. PO4
3-, HPO4

2-, 

H2PO4
-, [CaHPO4]o, [MgHPO4]o, [FeHPO4]+, [CaPO4]– aj. Z polyfosforečnanů se ve vodách 

vyskytují zejména di- a trifosforečnany např. H2P2O7 
2-, HP2O7 

3-, [CaP2O7]2-, [CaH2P2O7]-, 

[CaP3O10]3-, [FeP2O7]3- apod. [2]. 

 

Polyfosforečnany se mohou ve vodách vyskytovat buď s řetězovou (katena-

polyfosforečnany) nebo cyklickou strukturou (cyklo-polyfosforečnany) [2, 17]. K 

hromadění polyfosforečnanů ve vodách nedochází, protože probíhá jejich hydrolýza 

(chemická nebo biochemická) na ortofosforečnany. Katena-polyfosforečnany jsou odvozeny 

od kyseliny difosforečné H4P2O7 a trifosforečné H5P3O10. Obecný vzorec cyklo-

polyfosforečnanů je (HPO4)n a patří mezi ně např. cyklo-trifosforečnany P3O9
3- nebo cyklo-

tetrafosforečnany P4O12
4 - [2]. 

 

Fosforečnany se vyskytují ve vodách jen ve velmi malých koncentracích, protože 

jsou zpravidla vázány na tuhých fázích (hlinitokřemičitanech, hydratovaných oxidech kovů, 

sedimentech). Tvoří rovněž málo rozpustné fosforečnany s Ca, Mg, Fe, Al apod. Podstatná 

část fosforu je přítomná ve formě polyfosforečnanů, které podléhají chemické či 

biochemické hydrolýze (vlivem celkového složení a přítomnosti mikroorganizmů) na 

orthofosforečnany. 

 

V pitných vodách podzemního i povrchového původu byla průměrná koncentrace 

orthofosforečnanového fosforu v ČR 0,1 mg dm-3 (3,23 µmol dm-3). V neznečištěných 

podzemních vodách mohou být jeho koncentrace nižší než 10 µg dm-3. Celková koncentrace 

fosforu v oligotrofních jezerech a nádržích je pod 10 µg dm-3, v eutrofních může být i přes 

100 µg dm-3, v mořské vodě je asi 70 µg dm-3. Průměrná koncentrace fosforu v 1 dm3  
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karlovarských minerálních vod je 0,09 mg dm-3 (2,78 µmol dm-3). Důvodem nízké 

koncentrace fosforu v minerálních vodách je tvorba málo rozpustných fosforečnanů vlivem 

vyšší koncentrace kovů v těchto vodách. Vody z rašelinišť jsou na fosfor bohatší, obsahují 

až 0,4 mg dm-3, protože v nich dochází k rozkladu rostlinné biomasy. Ve splaškových 

odpadních vodách se koncentrace fosforu pohybuje v jednotkách mg dm-3, průměrná 

koncentrace v ČR je asi 5 mg dm-3 (0,162 mmol dm-3), ale při nízké specifické produkci 

odpadních vod může překročit hodnotu 10 mg dm-3 (0,323 mmol dm-3). Do těchto vod se 

fosfor dostává z fekálií a pracích prostředků, proto je jeho koncentrace vysoká. Odpadní 

vody z prádelen, které používají prací prostředky s obsahem polyfosforečnanů, mají 

koncentrace celkového fosforu řádově v desítkách mg dm-3, ale mohou překročit i            

100 mg dm-3 [2]. 

 

2.3.5. Význam 

 
 Fosfor je biogenní prvek, jenž se nachází v bílkovinách, nukleových kyselinách 

(deoxyribonukleové DNA a ribonukleové RNA), koenzymech ATP a ADP, lipidech, 

kostech, zubní sklovině, mozkové hmotě (v podobě lecithinů), tělech rostlin a živočichů, ve 

vaječném žloutku a v exkrementech živočichů [6, 11]. Fosfor je nezbytný pro rozvoj 

mikroorganismů, hlavně řas a sinic. Hraje klíčovou roli při eutrofizaci. Celkový fosfor je 

ukazatelem přípustného znečištění povrchových vod. Pro vodárenské toky se uvádí 

přípustná hodnota celkového fosforu  0,15 mg dm-3 a pro ostatní povrchové vody               

0,4 mg dm-3 [2, 16]. 

 

 Fosforečnany jsou zdravotně nezávadné. V požadavcích na jakost pitné a užitkové 

vody nejsou uvedeny. V podzemních vodách mají indikační význam. Náhlý vzrůst 

koncentrace fosforečnanů v těchto vodách může indikovat případné fekální znečištění vody, 

pokud lze vyloučit znečištění způsobené fosforečnanovými hnojivy. Fekální znečištění se 

potvrzuje zvýšením dalších indikačních ukazatelů např. Cl-, NH4
+ apod. Vzrůst koncentrace 

fosforečnanů má značnou indikační hodnotu, protože se snadno zadržují v půdě chemickými 

procesy a adsorpcí [2, 16, 19]. 
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Polyfosforečnany mají protikorozní a protiinkrustační účinky (např. brání inkrustaci 

CaCO3), schopnost vázat různé kationty kovů (Ca, Mg, Fe, Mn aj.) do komplexů a udržovat 

je v rozpustné formě (např. brání vylučování málo rozpustných forem Fe a Mn). Díky těmto 

vlastnostem se používají v prádelnách, textilním průmyslu, při úpravě chladících vod a také 

tam, kde vadí vyšší koncentrace Ca, Mg, Fe a Mn ve vodách [2]. 

 

2.3.5.1.Průmyslová hnojiva 

 

Pro průmyslová hnojiva se používají nerozpustné nebo jen málo rozpustné 

fosforečnany (např. fosforečnan vápenatý), které se převádějí působením kyseliny sírové v 

rozpustné dihydrofosforečnany [11] podle rovnice: 

 

Ca3(PO4)2 (s) + 2 H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4 (s)        (4) 

 

Vzniká směs dihydrofosforečnanu vápenatého a síranu vápenatého, která se označuje jako 

superfosfát. Dále se používá i dihydrogenfosforečnan draselný KH2PO4. Pokud při rozkladu 

fosforečnanu použijeme kyselinu fosforečnou místo kyseliny sírové, získáme dvojitý 

superfosfát [6]. 

 

Thomasova moučka je další důležité průmyslové hnojivo, které vzniká rozemletím 

Thomasovy strusky, jenž obsahuje kyselinu fosforečnou v podobě podvojné soli 

Ca3(PO4)2.CaO, dále v podobě podvojné soli fosforečnanu vápenatého Ca3(PO4)2 a 

křemičitanu vápenatého Ca2SiO4 [6]. 

 

2.3.5.2.Eutrofizace 

 

Jedná se o složitý proces obohacování stojatých a tekoucích povrchových vod o 

anorganické živiny nebo-li nutrienty (zejména dusík a fosfor). Eutrofizace může být 

přírodní, kdy zdrojem je uvolněný dusík a fosfor z půdy, sedimentů a odumřelých vodních 

organismů, nebo umělá, která je způsobená lidskou činností např. zemědělskou výrobou, 

průmyslovými odpadními vodami, používáním polyfosforečnanů v pracích a čistících 

prostředcích, zvýšenou produkcí komunálních odpadních vod a odpadů fekálního 

charakteru. Povrchová voda s vysokým obsahem dusíku a fosforu je nezávadná, dokud se 

v ní nevyskytnou bakterie, sinice a řasy, jejichž biologickou činností se kvalita vody začne 

zhoršovat [17, 20]. 
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Rozvoj vodního květu, jež tvoří sinice, zelené řasy a rozsivky, je projevem 

eutrofizace nastávající zejména v letních měsících, kdy je dostatek tepla a slunečního světla. 

Vlivem nadměrného růstu fytoplanktonu, dochází k úhynu vyšších rostlin. Důsledkem je 

snížení samočistící schopnosti povrchových vod. Dalším negativním faktorem zvýšeného 

výskytu řas a sinic je narušení kyslíkového režimu, kdy dochází ke snížení koncentrace 

rozpuštěného kyslíku ve vodě s následným úhynem ryb. Sinice jsou nebezpečné pro 

člověka. Produkují toxické látky, které u koupajících se osob vyvolávají kožní vyrážky, 

otoky a záněty očních spojivek. U rybářů a obyvatel z okolí rybníků byl prokázán vliv 

přítomnosti částic uschlého vodního květu ve vzduchu na zvýšený výskyt průduškového 

astmatu [17]. 

 

Fosfor se uvádí jako limitující prvek pro eutrofizaci, hraje tedy klíčovou roli v 

nárůstu řasové biomasy. Z toho vyplývá, že čím více je fosforu v povrchových vodách, tím 

větší je produkce sinic a řas. Ve většině nádrží v ČR je poměr dusíku ku fosforu (dále jen 

N:P) vyšší než je optimální stechiometrický poměr živin N:P = 16:1 pro produkci biomasy. 

V 1 kg polyfosforečnanů je obsaženo dostatečné množství fosforu pro vytvoření 115 kg 

biomasy vodních rostlin [17]. 

 

Podle obsahu fosforu lze vody rozdělit do několika tříd. Oligotrofní (c(P) < 10          

µg dm-3) vody obsahují málo nutrientů, proto se v nich vyskytuje méně rostlinných a 

živočišných druhů. Oligomesotrofní (c(P) = 10 - 20 µg dm-3) a mesotrofní (c(P) = 20 - 50     

µg dm-3) vody jsou na nutrienty bohatší a mají větší množství druhově rozmanitých 

organismů. Eutrofní (c(P) = 50 - 100 µg dm-3) a hypertrofní (c(P) > 100 µg dm-3) vody jsou 

velmi bohaté na nutrienty. To je vhodné jen pro některé druhy organismů, které se pak 

nadměrně množí. 

 

Zvýšený obsah fosforečnanů způsobuje komplikace vodárnám, protože se zhoršuje 

upravitelnost vod a navíc může za určitých podmínek dojít k uvolňování fosforečnanů ze 

dnových sedimentů. To vede opět ke zvýšení koncentrace fosforečnanů ve vodách, 

důsledkem je pak velká koncentrace řas a sinic ve zdrojích pitné vody. Velká koncentrace 

těchto organismů způsobuje ucpávání filtrů a zhoršení organoleptických vlastností upravené 

vody. Dochází rovněž ke vzniku sekundárního mikrobiálního znečištění při rozkladu 

organismů v rozvodné síti nebo k uvolňování hygienicky nepřijatelných látek do vody.  
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Nadměrná eutrofizace povrchových vod začala zhruba v 50tých letech 20tého století. 

Příčinou bylo intenzivní a velkoplošné hnojení a exponenciální narůst lidské populace. Na 

eutrofizaci mají rovněž vliv námořní doprava a vzdušné emise. Jelikož se eutrofizace týká 

povrchových vod, které tvoří v našich podmínkách zhruba 60 % zdrojů pitné vody, tak je 

zvýšený obsah fosforečnanů ve vodách závažným problémem. Téměř všechny velké 

evropské řeky jako např. Seina, Dunaj, Labe či Tajo jsou eutrofizovány. Dále jsou 

eutrofizovany Balaton, německé jezero Arendsee, Finský záliv, Polsko - Lotyšské pobřeží, 

Severní moře a mnoho dalších [17]. 

 

Eutrofizace povrchových vod je komplexní celosvětový problém a jeho řešení není 

jednoduché, protože velké množství nutrientů (anorganické sloučeniny dusíku a fosforu) je 

vázáno v sedimentech, jejichž odstranění je komplikované a přírodními procesy by trvalo 

několik století. Je nutné docílit dodatečné odstraňování fosforu a jiných nutrientů 

z odpadních vod na ČOV. Hledají se i chemickofyzikální postupy, patří tam např. užití 

polymerních iontoměničů. Existují i komerčně dostupné přípravky jako je např. 

PHOSLOCK nebo PAX 18, které jsou vstřikovány do vodních ploch s cílem snížit 

koncentraci biologicky dostupného (využitelného) fosforu, což je termín, který zahrnuje 

rozpuštěné orthofosforečnany i orthofosforečnany volně vázané na nerozpuštěných látkách 

[17]. Dále se hledají se různé sorbenty vhodné pro adsorpci fosforu a jeho sloučenin 

z roztoku. Zkoumalo se použití vysokopecních strusek jako sorbentu pro odstranění 

fosforečnanů z odpadních vod. Největší sorpční kapacitu, která byla 19 mg (P) g-1, měla 

krystalická vysokopecní struska [38]. 

 

2.4. Adsorpce 

 

Adsorpce je separační proces, ke kterému dochází na mezifázovém rozhraní. 

Principem adsorpce je hromadění plynné nebo kapalné látky (adsorbátu) na povrchu pevné 

látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových sil. Podle povahy sil poutajících adsorbát na 

adsorbent rozdělujeme adsorpci na fyzikální a chemickou [21]. 

 

Fyzikální adsorpce je reverzibilní (vratný) děj a vzniká na základě Van der 

Waalsových sil [22, 23]. Výhodou Van der Waalsových sil je, že mají delší dosah, jsou ale 

slabší [21]. Fyzikální adsorpce není specifická, může se vytvořit i několik vrstev adsorbátu 



 

-24- 

na povrchu pevné látky, což je důvod proč bývá adsorpční kapacita větší než u chemisorpce 

[2]. Další výhodou je, že při procesu adsorpce zůstávají adsorbované látky chemicky 

nezměněny a mohou se tedy za určitých podmínek získat zpět v původním složení [22, 23]. 

 

U chemické adsorpce (chemisorpce) je adsorbát poután chemickými vazbami, které 

jsou výrazně silnější než Van der Waalsovy vazby u fyzikální adsorpce [21]. Zároveň 

dochází ke změně chemické struktury adsorbovaných látek. Chemická adsorpce je 

ireverzibilní [23], specifická a na povrchu adsorbentu se může vytvořit jen jedna 

(monomolekulární) vrstva adsorbentu na aktivních centrech, což je důvod menší adsorpční 

kapacity [2]. 

 

2.4.1. Adsorpční izotermy 

 

Adsorpční izotermy popisují závislost naadsorbovaného množství na tlaku (adsorpce 

plynu) nebo na koncentraci (adsorpce látky z roztoku) při konstantní teplotě. Pro adsorpci 

z roztoků obvykle vyhovuje Langmuirova nebo Freundlichova izoterma. Langmuirova 

izoterma předpokládá, že adsorbát může zaplnit povrch adsorbentu jen v jedné vrstvě [21], 

vzniká tzv. monomolekulární vrstva na povrchu adsorbentu a všechna aktivní místa na 

povrchu jsou rovnocenná. Pro chemisorpci obvykle platí Langmuirova izoterma a pro 

fyzikální adsorpci Freundlichova izoterma [2]. Langmuirova izoterma je popsána v rovnici  

(2-1 a,b) a Freundlichova izoterma v rovnici (2-2 a,b) [2, 21, 37]. 

 

Langmuirova izoterma vyjádřena pro adsorpci látky z roztoku je dána vztahem:  
 

Obecný tvar: 
rc.b1

.
a

+
⋅= r

m
cb

a , linearizovaný tvar:  
baa

c
a
c

mm

rr

.
1

+= ,            (2-1 a,b) 

kde:       

 a -  adsorpční kapacita [mg g-1 nebo mmol g-1] 

 a m - maximální adsorpční kapacita [mg g-1 nebo mmol g-1] 

b - adsorpční koeficient (konstanta) 

cr -  rovnovážná koncentrace adsorbované látky [mg dm-3 nebo mmol dm-3]. 
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Freundlichova izoterma vyjádřena pro adsorpci látky z roztoku je dána vztahem:   

Obecný tvar: n
rck /1a ⋅= , linearizovaný tvar: kc

n
a r lnln

1
ln += ,      (2-2 a,b) 

kde: 

a - adsorpční kapacita [mg g-1 nebo mmol g-1] 

k, n - konstanty pro daný adsorbent a adsorbát 

cr -  rovnovážná koncentrace adsorbované látky [mg dm-3 nebo mmol dm-3]. 

 

2.4.2. Adsorpční kapacita 

 

Adsorpční kapacita je množství látky, které se adsorbuje v rovnovážném stavu na 

1 g adsorbentu. Vypočte se ze vztahu [37]: 
( )

u

r

m
ccV −

= 0.
a  ,              (2-3) 

kde: 

a – adsorpční kapacita [mg g-1 nebo mmol g-1] 

V – objem roztoku [dm3] 

co – počáteční koncentrace adsorbované látky [mg dm-3 nebo mmol dm-3] 

cr – rovnovážná koncentrace adsorbované látky [mg dm-3 nebo mmol dm-3] 

m – hmotnost použitého sorbentu [g]. 

 

2.4.3. Adsorpční účinnost 

 

Adsorpční účinnost je procentuální odstranění látky z vodného roztoku po ustavení 

adsorpční rovnováhy. Vypočte se ze vztahu [37]:  100.E
0

0

c
cc r−

= ,             (2-4) 

kde: 

 E – adsorpční účinnost [%] 

co – počáteční koncentrace adsorbované látky [mg dm-3 nebo mmol dm-3] 

cr -  rovnovážná koncentrace adsorbované látky [mg dm-3 nebo mmol dm-3]. 
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2.4.4. Adsorbenty 

 

Adsorbent je pevná látka, na které dochází k hromadění kapalné nebo plynné látky.  

Jako adsorbenty se používají pórovité a práškové materiály s co největší povrchem např. 

různé druhy uhlí (aktivní, oxidačně alterované, hnědé [24]). Dále se používají silikagel, oxid 

hlinitý, zeolity [21] a také oxyhumolit [3]. Lze použít i hydratované oxidy, 

hlinitokřemičitany [2], oxidy kovů, křemen, různé polymery a odpadní zemědělské 

materiály [25, 26] (slupky arašídů a cibule, slupky semen melounu, lněná semínka, sláma, 

sušené listy slunečnice a další [25, 26, 39]). 

 

2.5. Oxyhumolit 

 

Je to druh zrnitého nesoudržného uhlí tmavě hnědé až hnědošedé barvy s vysokým 

obsahem huminových kyselin jako složkou humusu. Doprovází ložiska hnědého uhlí a má 

obdobné chemicko - fyzikální vlastnosti jako hnědé uhlí, ale nehodí se ke spalování pro 

nízkou výhřevnost [27]. Existuje v podobě plně prouhelněného oxyhumolitu nebo méně 

prouhelněného, který se nazývá hnědouhelný kapucín. Kapucín má ve srovnání s plně 

prouhelněným oxyhumolitem poněkud nižší sorpční vlastnosti (dosahuje asi 80 % jeho 

účinnosti) a podstatně nižší cenu. Oxyhumolit vzniká biochemickými a biologickými 

přeměnami organických zbytků odumřelých rostlin a živočichů.  Tvoří ho směs přírodních 

vysokomolekulárních látek huminových kyselin, obsahujících hydroxylové, karboxylové, 

metoxylové a aminové skupiny [3]. 

 

Mezi hlavní složky oxyhumolitu patří huminové kyseliny, fulvokyseliny a humin. 

Huminové kyseliny jsou vysokomolekulární látky, které nejsou rozpustné v kyselých a 

neutrálních prostředích vodných roztoků (při vyšších hodnotách pH jsou v těchto roztocích 

rozpustné). Jejich tmavé zbarvení souvisí s velkou molekulovou hmotností, počtem 

funkčních skupin a mírou polymerace. Vykazují polyaniontový charakter, tak mohou vázat 

ionty různými mechanismy (chemickými  i fyzikálními). U huminových kyselin byly 

pozorovány přímé redukční schopnosti např. redukce rtuťnatých iontů na kovovou rtuť, další 

redukce byly pozorovány při redukci Cr6+ a Au3+. Fulvokyseliny jsou nízkomolekulární 

látky s vyšším obsahem kyslíku, nižším obsahem uhlíku a větším počtem funkčních skupin 

kyselého charakteru než vysokomolekulární huminové látky. Fulvokyseliny jsou rozpustné 
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ve vodě v podstatě v celém rozmezí pH a jejich zabarvení se pohybuje od světle žlutého do 

žlutohnědého. Po odstranění huminových kyselin okyselím zůstávají fulvokyseliny 

v roztoku. Humin se nerozpouští ve vodě při kyselé ani při alkalické hodnotě pH a vykazuje 

černou barvu. Rozdělení huminových látek a přehled jejich vlastností je zobrazen na       

obr.1 [29]. 
 

 

Obr. 1 Rozdělení huminových látek a jejich vlastnosti 

 

2.5.1. Složení oxyhumolitu vzhledem k lokalitě 

 

Oxyhumolity (oxidovaná mladá hnědá  uhlí) mohou mít obsah huminových látek až  

90 %. V České republice se nacházejí oxyhumolity s obsahem huminových kyselin kolem     

80 % , velmi nízkým obsahem bitumenu (méně než 1 %). Dále jsou přítomny anorganické 

sloučeniny a příměsi (např. písek, jíl). [27, 29]. Průzkum, který byl prováděn VÚAnCh Ústí 

nad Labem v letech 2000-2001 porovnal vlastnosti oxyhumolitů z ložisek na Teplicku (důl 

Václav u Duchova), na Mostecku (lom Vršany) a na Sokolovsku (lomy Družba, Marie, Jiří a 

Silvestr). Z průzkumu vyplývá, že nejkvalitnější oxyhumolity ze zkoumaných lokalit jsou 

z Duchova. Jedná se o tzv. bílinské oxyhumolity, které mají nízký obsah popela (4,2 - 17 % 

v sušině), vysoký obsah huminových látek (85 - 95 %) a také poměrně vysoký obsah 
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funkčních skupin. Pro porovnání uvádím složení oxyhumolitů z  Mostecka, které obsahují 

50 - 60 % popela v sušině a 30 - 40 % loužitelných huminových látek HSL, ale obsah 

funkčních skupin je na úrovni bílinských oxyhumolitů. Když srovnáme oxyhumolity ze 

Sokolova a Mostu s bílinskými oxyhumolity, zjistíme, že mají menší podíl aromatických 

složek a větší podíl alifatických, což odpovídá většímu obsahu vodíku. Dále bylo zjištěno, 

že mají oproti bílinským oxyhumolitům nižší obsah uhlíku a vyšší obsah kyslíku. 

Z uvedeného průzkumu vyplývá, že složení oxyhumolitů se výrazně liší podle lokality, ve 

které se nacházejí jeho ložiska [29]. 

 

2.5.2. Vlastnosti 

 

Oxyhumolit má schopnost odstraňovat z roztoku všechny přítomné kovy a pokud 

jsou jeho kyselá centra již nasycena, např. olovnatými kationty, je schopen dále extrahovat 

jednomocné kationty, např. stříbro. Všechny kovy jsou na oxyhumolitu vázaný nevratným 

způsobem, což znamená, že kovy nasycený oxyhumolit neuvolňuje ze svého povrchu do 

vody žádné kationty. Jeho sorpční vlastnosti jsou ovlivněny pH prostředím, ale nikoliv 

teplotou prostředí v rozmezí 10 až 70 oC. Při pH vyšším než 7 dochází k reakci oxyhumolitu 

s alkáliemi a začíná se rozpouštět ve vodě, proto s ním nelze pracovat v alkalickém prostředí 

[3]. 

 

Sorpce kovů z vodných roztoků se provádí v kyselém prostředí při pH 4 až 6, kdy se 

dosahuje optimálních výsledků a po skončení sorpce se oxyhumolit mechanicky oddělí 

(např. filtrací). Sorpci lze provádět vsádkovým způsobem nebo perkolací přes sloupec 

oxyhumolitu. Pokud jsou v roztoku vysoké koncentrace těžkých kovů, je vhodné pracovat 

ve dvou stupních. V prvním stupni se provede předčištění oxyhumolitem a ve druhém 

dočištění odpadní vody na žádanou koncentraci. Na jemné dočištění je používán vždy nový 

oxyhumolit, za to na hrubé předčištění stačí použít oxyhumolit z předcházejícího dočištění. 

Výhodou odstraňování těžkých kovů z roztoku pomocí oxyhumolitu je, že se do roztoku 

nevnáší žádné druhotné látky (při alkalickém čištění je to vápno a při iontoměničovém 

čištění organické substance vznikající degradací iontoměničů), pouze dojde k odstranění 

těžkých kovů a všechny parametry roztoku před čištěním jsou zachovány [3]. 
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2.5.3. Použití 

 

Oxyhumolit je výchozí surovinou pro výrobu sodných a draselných solí huminových 

kyselin (tzv. humátů), fulvonových a humínových kyselin [27]. V minulosti byl používán 

pro zvyšování úrodnosti půd, právě díky vysokému obsahu organické složky a vynikajících 

sorpčních vlastností. Od roku 1915 byl využíván na výrobu barev a nábytkářského mořidla. 

V roce 1963 byla výroba oxyhumolitu převedena do závodu ve Velvětech u Teplic, který 

výrobu mořidel ukončil v roce 1970. Technologie i výrobní zařízení bylo přemístěno na 

Doly Bílina, kde bylo modernizováno a došlo k navýšení kapacity na 2000 t/rok. Dne 16.12. 

2002 vznikla společnost SD - Humatex, a.s., Bílina jako samostatný právní subjekt, který 

provozuje ložisko oxyhumolitu [27, 28]. 

 

Oxyhumolit je znám jako dobrý sorbent kovů. V práci [3] byl sledován jako sorbent 

vhodný nejen pro odstranění těžkých kovů z roztoků, zejména průmyslových odpadních 

vod, ale také z přírodních nápojů získaných z kontaminovaného ovoce a zeleniny. 

Oxyhumolitem se odstraňují kovy např. olovo, rtuť, kadmium, kobalt, chrom, nikl. Dokáže 

odstranit i  vápník, barium, stroncium [3]. 

 

 Oxyhumolitu je věnována velká pozornost, protože se jedná o poměrně levný 

sorbent. Vzniká totiž jako odpad při těžbě uhlí a navíc jeho sorpční (popř. iontově výměnné) 

vlastnosti lze ještě zlepšovat např. oxidací vzdušným kyslíkem (za tepla) nebo sulfonací 

(zvýšení výměnné kapacity). Ke zlepšení sorpčních vlastností dochází také při promytí 

oxyhumolitu minerálními kyselinami, dojde k odblokování funkčních skupin obsazených 

převážně ionty Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe2+. Při přečištění oxyhumolitu kyselinou dojde 

ke zvýšení selektivity sorpce některých kovů [29]. 

 

Z literatury bylo zjištěno, že vazebná schopnost oxyhumolitu vůči těžkým kovům je 

vynikající, čehož se využívá při odstraňování sloučenin kovů z vodných roztoků, např.       

při čištění odpadních vod ze skláren, smaltoven, biologických čistíren, ale také                     

v potravinářském průmyslu k odstranění těžkých kovů např. z nápojů vyrobených z 

kontaminovaného ovoce a zeleniny [3]. 
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3. Praktická část 
 

3.1. Vzorky a chemikálie 

 
Jako sorbent pro odstranění těžkých kovů (konkrétně mědi) z roztoku obsahujícího 

fosfát byl použit komerčně vyráběný oxyhumolit s obchodním názvem DRALIG. Jedná se o 

pevnou formu draselné soli huminových kyselin v podobě šupin. Obsah huminových látek 

v sušině byl větší než 60 % (tab.3). Zrnitost vzorku byla sítováním upravena pod 2 mm. 

Výsledky jakostní a elementární analýzy oxyhumolitu jsou shrnuty v tabulce 3.  

 

Tabulka 3 Jakostní a elementární analýza vzorků 

Vzorek Hsr [%] Hsd [%] Ar [%] Ad [%] pH Wr [%] 

DRALIG > 48 > 60 < 32 < 40 9,0-11,5 < 20 

 

Hsr - obsah huminových látek v původním vzorku 

Hsd - obsah huminových látek v sušině 

Ar - obsah popela v původním vzorku 

Ad - obsah popela v sušině 

Wr – obsah vody v původním vzorku 

 

Výchozí roztok Cu2+ o koncentraci 4 mmol dm-3 byl připraven z CuCl2 . 2 H2O. Jeho 

ředěním byly získány roztoky o koncentracích Cu2+ v rozsahu 0,2 - 4 mmol dm-3.  

 

Pro přípravu roztoků fosfátů byl použit dihydrogen fosforečnan draselný (KH2PO4). 

Výchozí roztok fosfátu (fosforečnanu) měl koncentraci 1000 mg PO4
3- dm-3. Ředěním byly 

připraveny roztoky o koncentracích v rozsahu 100 - 1000 mg PO4
3- dm-3.  

 

K přípravě roztoků pro ANC měření byla použita HCl (c = 1 mol dm-3) a KCl o 

stejné koncentraci. Kyselina chlorovodíková HCl o koncentracích 1 mol dm-3 a 0,2 mol dm-3 

byla rovněž užita k úpravě pH suzpenzí při sorpčních testech. Všechny chemikálie byly 

čistoty p.a. 
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3.2. Přístroje, zařízení a vybavení 

 

Měření pH roztoků bylo realizováno pomocí pH metru InoLab pH Level 1 od firmy 

WTW - měřící a analytická technika s.r.o. (Weilheim, Německo). Stanovení mědi byla 

prováděna na atomovém absorpčním spektrometru Varian Spectr AA-300 (technika 

plamene acetylen-vzduch). Pro spektrofotometrické stanovení fosforu byl použit 

spektrometr Thermo Spectronic Helios Epsilon. 

 

3.3. Postupy  

 

3.3.1. ANC křivka oxyhumolitu s konstantní iontovou silou 

 

K měření kyselinové neutralizační kapacity oxyhumolitu bylo připraveno                  

11 vzorkovnic o objemu 100 cm3. Do každé vzorkovnice se přidal 1 g vzorku oxyhumolitu 

zrnitost menší než 2 mm. Dále bylo do každé vzorkovnice odpipetovano 10 cm3 destilované 

vody a 40 cm3 roztoku podle tabulky 4. Všechny suspenze týden stály a jednou byly 

intenzivně protřepány. Po týdnu byly zfiltrovány a ve filtrátech byla změřena hodnota pH. 

 

Tabulka 4 ANC křivka s konstantní iontovou silou 

vzorkovnice č: VHCl [cm3] VKCl [cm3] 

1 0 40 

2 1 39 

3 2 38 

4 3 37 

5 5 35 

6 9 31 

7 12 28 

8 15 25 

9 20 20 

10 30 10 

11 40 0 
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3.3.2. Vliv složení roztoku na průběh acidifikace oxyhumolitu 
 

Pro posouzení vlivu složení roztoku na acidifikaci oxyhumolitu bylo připraveno        

24 vzorkovnic o objemu 100 cm3 pro čtyři série roztoků, pro každou sérii 6 vzorkovnic. 

Jednotlivé série byly označeny jako A, B, C a D. Do všech vzorkovnic bylo přidáno 0,5 g 

oxyhumolitu o zrnitosti  menší než 2 mm a 50 cm3 roztoku. Roztoky se připravovaly zvlášť 

v odměrných baňkách podle následujícího postupu. Do každé série byla přidávána                

1 mol dm-3 HCl podle tabulky 5. Do série A bylo odpipetováno 10 cm3 destilované vody a 

doplněno do celkového objemu 50 cm3 chloridem draselným (dále jen KCl) pro zajištění 

konstantní iontové síly. Do série B se KCl nedával a odměrná baňka byla po rysku doplněna 

pouze dest. vodou. Do série C bylo odpipetováno 10 cm3 roztoku PO4
3- o koncentraci     

1000 mg dm-3 a doplněno dest. vodou po rysku. Do série D bylo odpipetováno 10 cm3 

roztoku Cu2+ o koncentraci 4 mmol dm-3 a opět doplněno des. vodou po rysku. Všechny 

suspenze týden stály a byly jednou protřepány. Pak byly zfiltrovány a ve filtrátu byla 

změřena hodnota pH.  
 

Tabulka 5 Objem HCl v odměrných baňkách 

Odměrná baňka č: VHCl [cm3] 

1 0 

2 0,5 

3 1 

4 2 

5 3 

6 5 

 

3.3.3. Vliv pH na  adsorpci Cu2+ a PO4 
3- 

 

K posouzení vlivu pH na adsorpci mědi a fosforu bylo připraveno 14 vzorkovnic o 

objemu 100 cm3 pro dvě série roztoků, pro každou sérii 7 vzorkovnic. Každá vzorkovnice 

obsahovala 0,5 g oxyhumolitu o zrnitosti  menší než 2 mm a 50 cm3 roztoku Cu2+ nebo 

PO4
3-. Hodnoty pH roztoků Cu2+ (c = 4 mmol dm-3) nebo  PO4

3- (c = 1000 mg dm-3) byly 

upraveny pomocí HCl na počáteční hodnotu 1,0 - 1,7 (viz. tabulka 6). Přítomnost 

oxyhumolitu v roztoku výrazně ovlivňuje hodnotu rovnovážného pH roztoku viz. tabulka 6. 

Všechny suspenze týden stály a za tu dobu byly jednou protřepány. Pak byly zfiltrovány. Ve 

filtrátech se měřila hodnota pH a stanovoval obsah mědi nebo fosforu.  
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Získané poznatky o sorpci mědi a fosforu na oxyhumolit byly ověřeny sorpčnímu 

testy s roztoky obsahujícími vedle sebe oba typy iontů (Cu2+ a PO4
3-). Bylo tedy připraveno 

8 vzorkovnic o objemu 100 cm3. Každá vzorkovnice obsahovala 0,5 g oxyhumolitu o 

zrnitosti  menší než 2 mm a 50 cm3 roztoku, který vznikl smícháním 25 cm3 roztoku Cu2+                     

(c = 4 mmol dm-3) a  25 cm3 roztoku PO4
3- (c = 1000 mg dm-3). Pomocí HCl bylo     

upraveno pH suspenzí tak, aby jeho rovnovážná hodnota ležela v intervalu 1,0 - 3,6. 

Všechny suspenze týden stály a za tu dobu byly jednou protřepány. Po filtraci byla změřena 

hodnota pH a stanoven obsah zbytkové mědi a fosforu. 
 

Tabulka 6 Vliv pH na adsorpci Cu2+ a PO4
3- ze samostatných roztoků 

 roztok PO4
3- roztok Cu2+ 

počáteční pH rovnovážné pH rovnovážné pH 

1,0 1,30 1,40 

1,2 1,72 1,92 

1,3 2,16 2,33 

1,4 2,59 2,90 

1,5 3,62 3,93 

1,6 4,39 4,43 

1,7 4,74 5,15 

 

3.3.4. Sorpční izotermy 

 

Pro stanovení sorpčních izoterem bylo připraveno 6 vzorkovnic o objemu              

100 cm3 pro sérii roztoku s obsahem mědi. Každá vzorkovnice obsahovala 0,5 g 

oxyhumolitu o zrnitosti menší než 2 mm a 50 cm3 roztoku Cu2+ o různé koncentraci                                   

(c = 0,2 - 4 mmol dm-3). Úprava pH byla prováděna pomocí HCl. Roztoky byly upraveny na 

hodnotu pH = 3,9. Zvolená hodnota pH byla udržována po celou dobu sorpce. Všechny 

suspenze týden stály a za tu dobu byly jednou protřepány. Následně byly zfiltrovány, ve 

filtrátech bylo změřeno pH a stanoven obsah mědi.  

 

Postup pro stanovení sorpčních izoterem pro fosfor byl analogický jako u mědi. Byly 

připraveny 4 vzorkovnice. Roztoky fosfátů měly koncentraci 100 - 1000 mg PO4
3- dm-3, 

rovnovážné pH bylo udržováno na hodnotě 3,5. Ve filtrátech bylo změřeno pH a stanoven 

obsah fosforu. 
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3.3.5. Kinetika sorpce mědi 

 

Ke stanovení časového průběhu sorpce mědi oxyhumolitem bylo připraveno                

9 vzorkovnic o objemu 100 cm3. Každá vzorkovnice obsahovala 0,5 g oxyhumolitu             

o zrnitosti  menší než 2 mm a 50 cm3 roztoku Cu2+ (c = 4 mmol dm-3). U suspenzí bylo pH 

upraveno pomocí HCl na hodnot 3,9, která byla udržována po celou dobu sorpce. Doba 

sorpce se pohybovala  v intervalu  20 minut až 24 hodin. Po skončení sorpce byly suspenze 

zfiltrovány a  ve filtrátech byla změřena hodnota pH a stanoven obsah mědi. 

 

3.4. Použité analytické metody 

 
3.4.1. Atomová absorpční spektrometrie 

 

Jedná se o jednu z nejrozšířenějších analytických metod, která se používá ke 

stanovení obsahu významných i stopových koncentrací sledovaných prvků [32]. Touto 

metodou lze stanovit více než 60 prvků periodické tabulky v koncentracích od jednotek       

µ dm-3 až po několik desetin g dm-3 [31]. 

 

Principem metody je adsorpce vhodného elektromagnetického záření volnými atomy 

v plynném stavu. Vzorek bývá atomizován pomocí atomizátoru, kde dochází k okamžitému 

odpaření vzorku a rozrušení chemických vazeb v molekulách přítomných sloučenin [31, 32]. 

Vznikají volné atomy v plynném stavu, které absorbují záření o určité vlnové délce. Atomy 

různých prvků pohlcují (absorbují) různé vlnové délky záření a to úměrně množství, ve 

kterém jsou ve vzorku zastoupeny [31, 33]. Sleduje se absorbance, která je podle 

Lambertova-Beerova zákona přímo úměrná koncentraci stanovovaného prvku. Je proto 

vhodné použít metodu kalibrační křivky [31]. 

 

Lambert-Beerův zákon: A = ε . l . c ,                (3-1) 

kde:  

A…..absorbance      

l…...tloušťka absorbující vrstvy 

ε…..absorpční koeficient. 
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Atomové absorpční spektrometry se skládají z následujících částí: zdroj, atomizátor, 

monochromátor, detektor a systém zpracování signálu. Zdrojem je výbojka plněná argonem 

nebo neonem s dutou katodou. Katoda je ze stejného kovu, jaký se stanovuje. Atomizátor 

slouží k převedení vzorku do stavu volných atomů. Atomizátor může být elektrotermický 

nebo plamenový. Elektrotermický atomizátor je grafitová trubice vyhřívaná elektrickým 

proudem. Místo grafitu lze použít kov s vysokou teplotou tání např. wolfram. Plamenový 

atomizátor pracuje na principu pneumatického zmlžování nebo ultrazvukového rozprašování 

roztoku vzorku. Aerosol vzorku je smíšen s topným plynem a oxidovadlem a následně 

vnášen do plamene, kde se atomizuje. Nejčastěji používaná kombinace topného plynu a 

oxidovadla je acetylen-vzduch nebo acetylen-oxid dusný. Jako monochromátor slouží 

mřížka a jako detektor fotonásobič [31]. 

 

3.4.1.1.Stanovení mědi 

 

Jako výchozí roztok pro přípravu kalibrační křivky byl použit roztok o koncentraci 

mědi 100 mg dm-3. Roztoky pro kalibrační křivku byly připraveny do 5 odměrných baněk    

o objemu 100 cm3. Do každé baňky bylo odpipetováno různé množství zásobního roztoku 

Cu2+ (0,2; 0,5; 1; 3 a 5 cm3). Všechny baňky byly doplněny dest. vodu po rysku. 

Koncentrace mědi v kalibrační křivce je od 0,2 mg dm-3 až po 5 mg dm-3. 

 

Přístroj Varian Spectr AA - 300 je poloautomat s počítačovým zpracováním. Před 

měřením se nastaví, jaký prvek se bude měřit a provede se kalibrace na vzorcích se známou 

koncentrací (proměří se kalibrační křivka). Podle pokynu programu se postupně proměří 

všechny vzorky. Program sám vypočte koncentraci prvku ve vzorku a zapíše ji do tabulky. 

 

3.4.2. Spektrofotometrická metoda 

 

Principem stanovení fosforu je převedení jeho jednotlivých forem na 

orthofosforečnany. Fosfor v nich se stanovuje spektrofotometricky, jako molybdenová modř  

a ke stanovení se používá jedno tzv. směsné činidlo. Absorbance se měří po 15 minutách od 

přidání směsného činidla. Uvedený postup je znám jako Murphyho-Rileyova fotometrická 

metoda [19, 34]. 
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Ortohofosforečnany v kyselém prostředí, za katalytického účinku antimonitých 

iontů, reagují s molybdenanovými ionty za vzniku žlutého heterokomplexu polykyseliny 

molybdátofosforečné. Redukcí kyselinou askorbovou přechází komplex na molybdenovou 

modř, která je vhodná pro spektrofotometrické vyhodnocení. K redukci komplexu lze použít 

také siřičitan, chlorid cínatý nebo kyselinu 4 - aminonaftolsulfonovou. Intenzita zbarvení 

molybdenové modře je úměrná koncentraci fosforečnanů. Absorpční maximum modrého 

zbarvení leží v oblasti kolem 800 nm. K měření absorbance se doporučují vlnové délky   

810 nm nebo 880 nm. K přepočtu adsorbance na obsah fosforu slouží kalibrační křivka [19].  

 

3.4.2.1.Příprava směsného činidla 

 

1. roztok H2SO4: Do odměrné baňky o objemu 500 cm3 bylo odpipetováno 70 cm3 

konc. H2SO4. Baňka byla doplněna dest. vodou po rysku.  

2. roztok (NH4)2MoO4: V odměrné baňce o objemu 500 cm3 bylo rozpuštěno v dest. 

vodě 20,000 g (NH4)2MoO4.  

3. roztok kyseliny askorbové: V odměrné baňce o objemu 100 cm3 bylo rozpuštěno v 

dest. vodě 1,761 g kyseliny askorbové. 

4. roztok vínanu antimonylodraselného: V odměrné baňce o objemu 100 cm3 bylo 

rozpuštěno v dest. vodě 0,274 g vínanu antimonylodraselného. 

 

K přípravě 250 cm3 směsného činidla pak bylo potřeba 125 cm3 roztoku H2SO4 (č.1), 

37,5 cm3 roztoku (NH4)2MoO4 (č.2), 75 cm3 roztoku kyseliny askorbové (č.3) a 12,5 cm3 

roztoku vínanu antimonylodraselného (č.4). 

 

3.4.2.2.Stanovení fosforu 

 

Pro stanovení fosforu spektorfotometrickou metodou bylo připraveno směsné činidlo 

a roztoky s obsahem fosforu pro sestavení kalibrační křivky.  

 

Jako výchozí roztok pro přípravu kalibrační křivky byl použit roztok o koncentraci    

10 µg P cm-3. Roztoky pro kalibrační křivku byly připraveny do 6 odměrných baněk o 

objemu 50 cm3. Do každé baňky bylo odpipetováno 8 cm3 směsného činidla a různé 

množství výchozího roztoku fosforu  (0, 1, 2, 3, 4 a 5 cm3). Na požadovaný objem byly 

baňky doplněny dest. vodou. Absorbance byla měřena po 15 minut od přidání směsného 
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činidla. Koncentrace fosforu v kalibrační křivce se pohybuje od 0,2 mg dm-3 až po               

1 mg dm-3. Na obr. 2 je kalibrační křivka fosforu při pH = 3,5. Hodnoty pro její sestrojení 

jsou   v tabulce 7. 

     

Stejným způsobem byla změřena absorbance u analyzovaných roztoků. Pomocí 

kalibrační křivky byly hodnoty absorbance přepočteny na obsah fosforu, ze známého ředění 

byl následně vypočten skutečný obsah zbytkového fosforu v roztocích. 
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Obr. 2 Kalibrační křivka pro fosforu při pH = 3,5 

 

Tabulka 7 Hodnoty pro kalibrační křivku fosforu při pH = 3,5 

roztok A 
c P  

[µµµµg / 50 cm3] 

S0 0 0 

S1 0,118 10 

S2 0,249 20 

S3 0,370 30 

S4 0,494 40 

S5 0,610 50 
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4. Výsledky a diskuse 
 

4.1. ANC měření – kyselinová neutralizační kapacita 

 

Pomocí ANC křivky se zjišťovalo jakou pufrační kapacitu má suspenze 

oxyhumolitu. ANC křivka představuje závislost rovnovážného pH na koncentraci kyseliny v 

roztoku a je znázorněná na obr. 3. Hodnoty potřebné pro sestavení ANC křivky jsou 

uvedeny v tabulce 8. Z obr. 3 vyplývá, že suspenze oxyhumolitu nemá žádnou pufrační 

kapacitu. 
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Obr. 3 ANC křivka s konstantní iontovou silou 

 

Tabulka 8 Hodnoty pro ANC křivku s konstantní iontovou silou 

pH 
 

VHCl 
[cm3] 

cHCl v roztoku 
[mol dm-3] 

8,54 0 0,00 
6,65 1 0,02 
4,36 2 0,04 
2,78 3 0,06 
1,54 5 0,10 
1,04 9 0,18 
0,88 12 0,24 
0,70 15 0,30 
0,63 20 0,40 
0,45 30 0,60 
0,31 40 0,80 
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4.2. Vliv složení roztoku na průběh acidifikace oxyhumolitu 

 
Acidifikace je proces, při kterém se zvyšuje kyselost roztoku a sleduje se její dopad 

na hodnotu rovnovážného pH. Výsledná hodnota rovnovážného pH může být ovlivněna 

složením roztoku. Proto byly ANC křivky proměřeny při konstantní iontové síle (řada A) a 

bez ní (řada B), dále v přítomnosti PO4
3- (řada C) a v přítomnosti Cu2+ (řada D). Výsledky 

shrnují obr. 4 - 6. Všechny potřebné hodnoty pro sestavení ANC křivek jsou shrnuty 

v tabulce 9.  
 

Tabulka 9 Vliv složení roztoku na průběh acidifikace 

  

Na obr. 4 je znázorněn průběh acidifikace pro roztoky s konstantní iontovou silou  

(řada A) a bez ní (řada B). Z obrázku vyplývá, že při nízkých koncentracích kyseliny 

v roztoku jsou hodnoty pH pro řadu B vyšší než pro řadu A. 
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Obr. 4 Vliv roztoků A a B na průběh acidifikace 

VHCl 

[cm3] 

cHCl v roztoku 

[mol dm-3] 

roztoky A 

pH 

roztoky B 

pH 

roztoky C 

pH 

roztoky D 

pH 

0 0,00 8,70 9,16 8,66 9,14 

0,5 0,01 5,38 6,80 6,60 6,66 

1 0,02 3,93 4,91 5,09 4,73 

2 0,04 2,14 2,12 2,21 2,14 

3 0,06 1,58 1,62 1,68 1,60 

5 0,10 1,20 1,23 1,26 1,24 
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  Na obr. 5 je znázorněn průběh acidifikace pro roztoky s obsahem PO4
3- (řada C) a 

Cu2+ (řada D) bez konstantní iontové síly (bez obsahu KCl). Z obrázku vyplývá, že hodnoty 

pH jsou stejné pro oba typy roztoků. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

cHCl [mol dm-3]

p
H

C
D

 
Obr. 5 Vliv roztoků C a D na průběh acidifikace 

 

 Na obr. 6 je znázorněn průběh acidifikace pro roztoky bez konstantní iontové síly 

(řada B) a s obsahem PO4
3- (řada C). Z obrázku vyplývá, že hodnoty pH jsou stejné pro oba 

typy roztoků.  
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Obr. 6 Vliv roztoků B a C na průběh acidifikace 
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Z obr. 4 - 6 vyplývá, že složení roztoku nemělo velký vliv na průběh acidifiakce 

oxyhumolitu. Díky ANC křivkám byla zjištěna předpokládaná pracovní oblast pro další 

měření. Zjištěna pracovní oblast pro stanovení adsorpce mědi a fosforu na oxyhumolitu byla 

v rozmezí hodnot pH od 1,2 až  3,9. Při hodnotách pH nad 4,0 byly roztoky po filtraci hnědé 

až černé barvy a nehodily se tedy pro stanovení zbytkového obsahu mědi (metodou AAS)      

a fosforu (spektrofotometrickou metodou).  

 

4.3. Stanovení vlivu pH na sorpci fosforu a mědi oxyhumolitem 
 

Ve vymezené pracovní oblasti byl sledován vliv pH na samostatnou sorpci fosforu a 

mědi z vodných roztoků. Ze získaných výsledků byla vypočtena adsorpční účinnost. Z obr. 7 

vyplývá, že hodnota pH nemá vliv na sorpci fosforu oxyhumolitem. Průměrná adsorpční 

účinnost pro fosfor byla 12,47 %. Všechny vypočtené hodnoty jsou shrnuty v tabulce 10. 
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Obr. 7 Vliv pH na adsorpci fosforu ze samostatného roztoku 

 

Tabulka 10 Stanovení obsahu fosforu ze samostatného roztoku při různém pH 

roztok 
pH po 

filtraci 
A 

 

ředění 

cr 

[mg dm-3] 

co-cr 

[mg dm-3] 

a 

[mg g-1] 

E 

[%] 

1 C 1,72 0,223 800 x 284,50 41,60 4,16 12,76 

2 C 2,16 0,225 800 x 287,00 39,10 3,91 11,99 

3 C 2,59 0,221 800 x 282,00 44,10 4,41 13,52 

4 C 3,62 0,226 800 x 288,25 37,85 3,79 11,61 

co = 326,10 mg dm-3 
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Výsledky sorpce mědi oxyhumolitem při různých hodnotách pH shrnuje obr. 8. 

Z obrázku je zřejmé, že obsah mědi výrazně závisí na hodnotě pH roztoku. Množství 

naadsorbované mědi lineárně roste s rostoucím pH. Všechny vypočtené hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 11. Adsorpční účinnost byla 29,46 - 95 % v závislosti na hodnotě pH. 

Největší adsorpční účinnost pro měď byla při pH = 3,9.  
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Obr. 8 Vliv pH na adsorpci mědi ze samostatného roztoku 
 

Tabulka 11 Stanovení obsahu mědi ze samostatného roztoku při různém pH 

roztok 

pH po 

filtraci 

cr
 

[mg dm-3] 

co-cr 

[mg dm-3] 

a 

[mg g-1] 

E  

[%] 

1 D 1,40 179,3 74,90 7,49 29,46 

2 D 1,92 147,1 107,10 10,71 42,13 

3 D 2,33 117 137,20 13,72 53,97 

4 D 2,90 70,6 183,60 18,36 72,23 

5 D 3,93 12,71 241,49 24,15 95,00 

co = 254,20 mg dm-3 

 

 Získané poznatky o závislosti sorpce fosforu a mědi oxyhumolitem na pH roztoků 

byly potvrzeny sorpčními testy provedenými s roztoky obsahujícími současně fosfor i měď. 

V případě fosforu byla průměrná adsorpční účinnost 13,13 %. Získaná adsorpční účinnost je 

ve stejné relaci jako účinnost fosforu ze samostatného roztoku. Potvrdilo se, že hodnota pH 

nemá vliv na sorpci fosforu oxyhumolitem (viz. obr. 9). Všechny vypočtené hodnoty jsou 

shrnuty v tabulce 12. 
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Obr. 9 Vliv pH na adsorpci mědi a fosforu ze společného roztoku 
 

Obsah naadsorbované mědi z roztoku obsahujícího fosfáty se pohyboval v rozmezí 

4,21 - 12,16 mg g-1, adsorpční účinnost pak v rozmezí 33,12 - 95,65 % v závislosti na 

hodnotě pH. Všechny vypočtené hodnoty jsou shrnuty v tabulce 13. Z obr. 9 vyplývá, že 

v rozmezí hodnot pH 3,6 - 3,9 je adsorpční účinnost pro měď kolem 95 % a pro fosfor 

průměrně jen 13,13 %. Toto rozmezí hodnot pH se tedy jeví jako nejvhodnější pro selektivní 

odstranění mědi z roztoku obsahujícího fosfáty. Podobné rozmezí hodnot pH pro největší 

adsorbované množství mědi bylo zjištěno i v práci [35], kde se uvádí rozmezí hodnot         

3,5 - 4,5. 

Tabulka 12 Stanovení obsahu fosforu ze společného roztoku při různém pH 

roztok pH po 
filtraci A  

ředění 
cr 

[mg dm-3] 
co-cr 

[mg dm-3] 
a 

[mg g-1] 
E 

[%] 
1 E 0,97 0,219 400 x 139,39 23,658 2,37 14,51 

2 E 1,23 0,222 400 x 141,31 21,738 2,17 13,33 

3 E 1,46 0,218 400 x 138,75 24,298 2,43 14,90 

4 E 1,68 0,232 400 x 147,71 15,338 1,53 9,41 

5 E 1,96 0,219 400 x 139,39 23,658 2,37 14,51 

6 E 2,49 0,221 400 x 140,67 22,378 2,24 13,72 

7 E 2,97 0,219 400 x 139,39 23,658 2,37 14,51 

8 E 3,63 0,459 200 x 146,50 16,554 1,66 10,15 

co = 163,05 mg dm-3 
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Tabulka 13 Stanovení obsahu mědi ze společného roztoku při různém pH 

roztok 
pH po 

filtraci 

cr 

[mg dm-3] 

co-cr 

[mg dm-3] 

a 

[mg g-1] 

E 

[%] 

1 E 0,97 85,00 42,10 4,21 33,12 

2 E 1,23 85,50 41,60 4,16 32,73 

3 E 1,46 80,75 46,35 4,64 36,47 

4 E 1,68 72,10 55,00 5,50 43,27 

5 E 1,96 60,10 67,00 6,70 52,71 

6 E 2,49 42,50 84,60 8,46 66,56 

7 E 2,97 18,35 108,75 10,88 85,56 

8 E 3,63 5,53 121,57 12,16 95,65 

co = 127,10 mg dm-3 

 

Časová závislost sorpce mědi oxyhumolitem ukázala, že celý proces probíhá rychle. 

Již po 20 minutách bylo dosaženo nasycení, jak ukazuje obrázek 10. Všechny vypočtené 

hodnoty jsou shrnuty v tabulce 14. 

 

Zjištění, že sorpce probíhá rychle přináší některé výhody. Jednou z nich může být 

vhodnost použití oxyhumolitu pro rychlé odstranění mědi z roztoků. Z práce [3] bylo 

zjištěno, že doba kontaktu oxyhumolitu s roztokem v praxi bývá 20 nebo 30 minut. Roztok 

bývá po tuto dobu míchán nebo třepán. V práci [35] byl zjištěn poločas 21 minut pro sorpci 

mědi na oxyhuhumolitu. Pro sorpci mědi na lignitu byl naopak zjištěn čas až 2 hod [36]. 
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Obr. 10 Kinetika sorpce mědi při pH = 3,9 
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Tabulka 14 Kinetika sorpce mědi při pH = 3,9 

čas [min] pH po 
filtraci 

cr Cu2+ 

[mg dm-3] 
co-cr 

[mg dm-3] 
a 

[mg g-1] 
E 

[%] 
20 3,94 11,40 242,80 24,28 95,52 

30 3,93 10,847 243,35 24,34 95,73 

60 4,08 13,182 241,02 24,10 94,81 

90 3,90 14,314 239,89 23,99 94,37 

120 3,91 15,093 239,11 23,91 94,06 

240 3,98 12,340 241,86 24,19 95,15 

480 3,99 11,317 242,88 24,29 95,55 

960 4,06 11,410 242,79 24,28 95,51 

1440 3,98 12,844 241,36 24,14 94,95 

  co = 254,20 mg dm-3 

 

4.4. Sorpční izotermy pro fosfor 

 
Pro zjištění maximální sorpční kapacity oxyhumolitu pro fosfor při pH = 3,5 byla 

provedena řada sorpčních testů z různě koncentrovaných roztoků fosfátů. Naměřená dat     

(viz. tab. 15) byla zpracována aplikací modelů Langmuirovy a Freundlichovy izotermy. Obě 

izotermy byly použity v linearizovaném i obecném tvaru. Všechny hodnoty pro sestrojení 

izoterem jsou uvedeny v tabulce 16. Konstanty Langmuirovy a Freundlichovy izotermy při 

pH = 3,5 jsou uvedené v tabulce 17 a 18. Linearizovaný tvar adsorpčních izoterem pro 

fosfor při zvoleném pH je znázorněn na obr. 11 a 12. Na obr. 13 je porovnání Langmuirovy 

a Freundlichovy izotermy pro fosfor při pH = 3,5. 

 

Z hodnoty spolehlivosti pro linearizovaný tvar adsorpčních izoterem (obr. 11 a 12,  

tab. 17 a 18) vyplývá, že Freundlichova izoterma přesněji popisuje průběh adsorpce fosforu 

na povrch oxyhumolitu při pH = 3,5. Platnost Freundlichovy izotermy znamená, že se jedná 

pravděpodobně o fyzikální adsorpci a může se vytvořit i několik vrstev adsorbátu na 

povrchu pevné látky (sorbentu), což je důvod proč bývá adsorpční kapacita větší než u 

chemisorpce [2]. Z Langmuirovy izotermy byla vypočtena teoretická hodnota maximální 

adsorpční kapacity, která činí pro zvolené pH 5,73 mg P g-1 (tab. 17). 
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Tabulka 15 Stanovení obsahu fosforu ze samostatného roztoku při pH = 3,5 

 

Tabulka 16 Adsorpční izotermy pro fosfor při pH = 3,5 

roztok 

[mg dm-3] 

cr P 

[mg dm-3] 

a 

[mg g-1] 

cr/a 

[g dm-3] 

Lang. a 

[mg g-1] 

ln a 

[mg g-1] 

ln cr 

[mg dm-3] 

Freund. a 

[mg g-1] 

100 27,46 0,51 53,32 0,499 -0,664 3,313 0,537 

200 55,80 0,94 59,27 0,929 -0,060 4,022 0,899 

400 114,86 1,56 73,73 1,630 0,443 4,744 1,519 

1000 296,72 2,94 100,98 2,897 1,078 5,693 3,026 

 

Tabulka 17 Langmuirova izoterma pro fosfor 

 

 

 

 

Tabulka 18 Freundlichova izoterma pro fosfor 

 

 
 

 

c PO4
3- 

[mg dm-3] 

pH po 

filtraci 
A ředění 

cr P 

[mg dm-3] 

co P 

[mg dm-3] 

co-cr 

[mg dm-3] 

a 

[mg g-1] 

E 

[%] 

100 3,53 0,422 40 x 27,46 32,61 5,15 0,51 15,79 

200 3,43 0,343 100 x 55,80 65,22 9,42 0,94 14,44 

400 3,50 0,353 200 x 114,86 130,44 15,58 1,56 11,94 

1000 3,46 0,456 400 x 296,72 326,10 29,38 2,94 9,01 

rovnice přímky R2 
am 

[mg g-1] 

b 

[dm3 mg-1] 

y = 0,1746x + 50,23 0,9879 5,7274 0,0035 

rovnice přímky R2  n k 

y = 0,7261x – 3,0263 0,9967 0,7261 1,3772 0,0485 

n/1
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Obr. 11 Linearizovaný tvar Langmuirovy izotermy pro fosfor při pH = 3,5 
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Obr. 12 Linearizovaný tvar Freundlichovy izotermy pro fosfor při pH = 3,5 
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Obr. 13 Adsorpční izotermy pro fosfor při pH = 3,5 

 
4.5. Sorpční izotermy pro měď 

 

Podobně jako pro fosfor byly provedeny podobné sorpční testy i pro měď s cílem 

zjistit maximální sorpční kapacitu oxyhumolitu. Ke zpracování naměřených dat byly požity 

opět Langmuirova a Freundlichova izoterma, obě v linearizovaném i obecném tvaru. 

Všechny hodnoty pro sestavení izoterem jsou uvedeny v tabulce 19 a 20. Konstanty 

Langmuirovy a Freundlichovy izotermy pro pH = 3,9 jsou uvedené v tabulce 21 a 22. 

Linearizovaný tvar adsorpčních izoterem pro měď při pH = 3,9 je znázorněn na obr. 14 a 15. 

Na obr. 16 je porovnání Langmuirovy a Freundlichovy izotermy pro měď při pH = 3,9. 

Z hodnoty spolehlivosti pro linearizovaný tvar adsorpčních izoterem (obr.14 a 15, tab. 21) 

vyplývá, že Freundlichova izoterma přesněji popisuje průběh adsorpce mědi na povrch 

oxyhumolitu. Z Langmuirovy izotermy byla vypočtena maximální adsorpční kapacita. Při 

pH = 3,9 její hodnota činila 102,041 mg g-1 (1,6059 mmol g-1) viz. tab. 21. 

 

Z práce [35] byla zjištěna maximální sorpční kapacita oxyhumolitu z Langmuirovy 

izotermy pro měď 0,179 mmol g-1. Sorpční experiment byl proveden s 0,4 g oxyhumolitu na 

50 cm3 roztoku s obsahem kovu v rozmezí od 0,1 až po 4 mmol dm-3. V práci [36] byla 

zjištěna maximální sorpční kapacita oxyhumolitu z Langmuirovy izotermy pro měď          

0,18 mmol g-1. Pokud byl sorbentem lignit, tak byla maximální sorpční kapacita pro měď       

0,41 a 0,44 mmol g-1. Pro huminové kyseliny byly zjištěny různé hodnoty adsorpční 

kapacity např. 0,97; 2,93 a 3,06 mmol g-1. Pro humin to byla hodnota 1,8 mmol g-1.  
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Adsorpční kapacita studovaného oxyhumolitu odpovídá adsorpční kapacitě 

huminových látek. Jejich obsah ve sledovaném vzorku činil více jak 60 % v sušině. Tyto 

látky se tedy zřejmě výrazně podílejí na adsorpci mědi. 

 

Tabulka 19 Stanovení obsahu mědi ze samostatného roztoku při pH = 3,9 

roztok Cu2+ 

[mmol dm-3] 

pH po 

filtraci 

cr Cu2+ 

[mg dm-3] 

co 

[mg dm-3] 

co-cr 

[mg dm-3] 

a 

[mg g-1] 

E 

[%] 

4,0 3,87 17,84 254,20 236,36 23,64 92,98 

3,0 4,06 12,21 190,65 178,44 17,84 93,60 

2,0  3,93 7,03 127,10 120,07 12,01 94,47 

1,0  3,92 3,30 63,55 60,25 6,03 94,81 

0,5  3,82 1,76 31,78 30,01 3,00 94,45 

0,2  3,82 0,75 12,71 11,96 1,20 94,12 

 

Tabulka 20 Adsorpční izotermy pro měď při pH = 3,9 

roztok Cu2+ 

[mmol dm-3] 

cr Cu2+ 

[mg dm-3] 

a 

[mg g-1] 

cr/a 

[g dm-3] 

Lang. a  

[mg g-1] 

ln a 

[mg g-1] 

ln cr 

[mg dm-3] 

Freund. a 

[mg g-1] 

4,0 17,84 23,64 0,75 24,422 3,163 2,882 26,220 

3,0 12,21 17,84 0,68 18,038 2,882 2,502 18,343 

2,0  7,03 12,01 0,59 11,200 2,486 1,950 10,903 

1,0  3,30 6,03 0,55 5,570 1,796 1,193 5,345 

0,5  1,76 3,00 0,59 3,052 1,099 0,566 2,962 

0,2  0,75 1,20 0,62 1,316 0,179 -0,292 1,320 

 

Tabulka 21 Langmuirova izoterma pro měď při pH = 3,9 

rovnice přímky R2 
am  

[mg g-1] 

am  

[mmol g-1] 

b 

[dm3 mg-1] 

y = 0,0098x + 0,5605 0,7365 102,041 1,6059 0,017 

 

Tabulka 22 Freundlichova izoterma pro měď při pH = 3,9 

rovnice přímky R2  n k 

y = 0,9419x + 0,5524 0,9931 0,9419 1,0617 1,7374 

n/1
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Obr. 14 Linearizovaný tvar Langmuirovy izotermy pro měď při pH = 3,9 
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5. Závěr 
 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo posoudit možnosti využití komerčně 

produkovaného oxyhumolitu k selektivnímu odstraňování těžkých kovů v přítomnosti 

fosfátů. Jako sledovaný těžký kov byla zvolena měď. 

 

Na základě acidifikačních testů byla pro zkoumaný oxyhumolit vymezena pracovní 

oblast pH. Tato oblast leží pro adsorpci mědi v intervalu pH 1 až 4. Při hodnotách pH 

vyšších než 4 již dochází k rozpouštění huminových látek. 

 

Samostatné sorpční testy ukázaly, že adsorpce mědi oxyhumolitem výrazně závisí na 

pH. Zjištěná závislost je lineární. Největší adsorpční účinnost pro adsorpci mědi kolem      

95 %, byla dosažena při pH ≈ 3,9. Naopak na adsorpci fosfátů nemělo pH velký vliv. 

Adsorpční účinnost se stále pohybovala okolo 13 %. Výsledky byly ověřeny a potvrzeny 

sorpčními testy, ve kterých modelový roztok obsahoval oba typy iontů (Cu2+ a PO4
3-). Tyto 

testy zároveň potvrdily vhodnost využití oxyhumolitu k selektivnímu odstranění mědi 

v přítomnosti PO4
3-. Jako nejvhodnější se ukázalo pH v rozmezí hodnot 3,6 - 3,9.  

 

Adsorpce mědi na oxyhumolitu probíhá poměrně rychle, již po 20 minutách bylo 

dosaženo sorpčního maxima. Kratší kontaktní časy nebylo možno realizovat z důvodů 

problémů s filtrací suspenzí. Získaný časový údaj je však v dobré relaci s výsledky prací  

[3,35], kde byly získány hodnoty 20, 21 a 30 minut. 

 

Získaná sorpční data z oblasti pH blízké 4 byla analyzována použitím Langmuirovy 

a Freundlichovy izotermy. Z hodnot spolehlivosti pro linearizovaný tvar adsorpčních 

izoterem vyplývá, že Freundlichova izoterma přesněji popisuje průběh adsorpce mědi i 

fosfátů na povrchu oxyhumolitu. Platnost této izotermy signalizuje, že sorpce je v obou 

případech zřejmě uskutečňována mechanismem fyzikální adsorpce. Fyzikální adsorpce má 

několik výhod např. adsorbované látky zůstávají chemicky nezměněny. Jelikož se jedná o 

reverzibilní (vratný) děj, mohou být adsorbované látky za určitých podmínek získány zpět 

v původním složení [22, 23]. 
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Z Langmuirovy izotermy byly vypočteny maximální sorpční kapacity pro sorpci 

mědi a porovnány s výsledky nalezenými v literatuře. Vypočtená maximální adsorpční 

kapacita pro měď při pH = 3,9 byla 1,6059 mmol g-1. V pracích [35, 36] byly pro čistý 

oxyhumolit zjištěny hodnoty 0,179 a 0,18 mmol g-1. Při použití jiných sorbentů podobného 

typu pro sorpci mědi byly zjištěny následující hodnoty: pro lignit 0,41 a 0,44 mmol g-1, pro 

huminové kyseliny 0,97; 2,93 a 3,06 mmol g-1 a pro humin 1,8 mmol g-1 [36]. Zjištěná 

hodnota adsorpční kapacity nejlépe odpovídá hodnotám adsorpčních kapacit huminových 

kyselin a huminu, které se pohybují v intervalu 0,97 - 3,06 mmol g-1. Oxyhumolit, použitý v 

této práci, obsahoval více než 60 % huminových látek v sušině. Vliv huminových látek na 

sorpci mědi se nejvíce projevil při pH = 3,6 - 3,9.  

 

Zjištění, že huminové látky se zřejmě výrazně podílejí na adsorpci mědi potvrzuje i 

práce [41], ve které byla zjišťována adsorpční účinnost oxyhumolitů s různým obsahem 

huminových kyselin. Pro sorpci mědi oxyhumolitem byla adsorpční účinnost kolem 95 % a 

stejná účinnost byla zjištěna i pro leonardit, což je v podstatě oxyhumolit získaný z oblasti 

USA. Oba uvedené sorbenty měly vysoký obsah huminových kyselin v rozmezí hodnot       

75 - 95 %. Oxyhumolity, které obsahovaly jen asi 35 - 45 % huminových kyselin, měly 

adsorpční účinnost v rozmezí hodnot 40 - 60 %. Adsorpční účinnost sorbentu ovlivňuje 

nejen obsah huminových kyselin, ale také obsah funkčních skupin [41].  

 

Pro selektivní odstranění mědi z vodných roztoků s obsahem fosfátů je nejvhodnější 

upravit pH na hodnotu v rozmezí 3,6 - 3,9, protože při těchto hodnotách pH se odstraní až 

95 % mědi a jen asi 13 % fosforu.  

 

Závěrem je možné konstatovat, že oxyhumolit patří mezi levné sorbenty (vzniká jako 

odpad při těžbě uhlí) s vysokým obsahem huminových kyselin, které mají dobré sorpční 

schopnosti [29]. Další přednost oxyhumolitu spočívá v tom, že jeho použitím jako sorbentu 

se do roztoku nezanášejí další ionty. To je důvod, proč ho lze použít pro odstranění těžkých 

kovů (konkrétně mědi) nejen z odpadních vod, ale také z přírodních nápojů získaných z 

kontaminovaného ovoce a zeleniny [3]. Další výhodou oxyhumolitu je možnost zlepšovat 

jeho sorpční vlastnosti např. oxidací vzdušným kyslíkem (za tepla) nebo sulfonací. Při 

přečištění oxyhumolitu kyselinou dojde ke zvýšení selektivity sorpce některých kovů [29]. 

Místo oxyhumilitu lze použít i kapucín, který je ještě levnější, ale dosahuje jen asi 80 % 

účinnosti oxyhumolitu [3]. 
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